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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 12 oktober 2009, kl 10.00-16.00 
 
Beslutande Tommy Nyström, ordförande  Frank Öqvist (s) tjg ers 
 Birgitta Larsson (s)    Stig Eriksson (v) 
 Maria Åhlen (s)   Jeanette Wäppling (v) 
 Wania Lindberg (s)   Tommy Krigsman (ns) tjg ers 
 Maria Israelsson (s)   Lars Alriksson (m) 
  
Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef  Ulf Hansson, utvecklingschef § 236 
 Maria Söderström, administrativ chef  Lars Albinsson, projektledare § 236 
 Henry Strömberg, ordf. värmeverket § 246 Ann-Helen Köhler, utredare § 242 
 Mats Eriksson, VD värmeverket § 246 Marianne Jonsson, socialchef § 237 

Ann-Katrin Haglund, VD Matlaget § 246 Monica Larsson, personalman § 242 
 Berne Sehlberg, ordf. Top Bostäder § 246 Märit Palo, VD Top Bostäder § 246 
 Ingamaj Backman, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen § 237 
 Kjell Wallgren, förvaltningschef barn- utbildning- och kulturförvaltningen § 237 
 Catharina Gustafsson, alkohol- och drogpolitisksamordnare § 254 
 Göran Sandström, ekonomichef §§ 237, 246, 253 
 Kathinka Sundqvist-Apelqvist, v. ordf. Matlaget § 246 
 
Utses att justera Lars Alriksson 
Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 20 oktober 2009, kl 10.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 236-257 
  Maria Söderström 
 
 Ordförande 
  Tommy Nyström 
 
 Justerande  
  Lars Alriksson 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Datum för anslags uppsättande 2009-10-21 Datum för anslags nedtagande 2009-11-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Maria Söderström   
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 
§ 236 396 

Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2009

§ 237 401 
Kommunstyrelsens budgetuppföljning

§ 238 402 
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2009

§ 239 403 
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2009

§ 240 404 
Avrapportering till kommunstyrelsen av ägardirektiv under 2009, Top Bostäder 

§ 241 405 
Rapport enligt bolagsordningen för TOP bostäder AB - 2009

§ 242 406 
Budgetprocessen 

§ 243 407 
Revisionsrapport Granskning av kommunens demografiska förändringar och 

anpassningsåtgärder 

§ 244 409 
Översyn av organisationstillhörighet för ungdomskonsulent

§ 245 412 
Ändring av Riktlinjer för användande av bygdemedel

§ 246 413 
Ägardirektiv för de kommunala bolagen

§ 247 414 
Förslag från styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet

§ 248 416 
Plan för pandemisk influensa Gällivare kommun

§ 249 418 
Risk- och sårbarhetsanalys pandemi 
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§ 250 419 
Aktivitetshus i Gällivare 

§ 251 421 
Fortsatt arbete avseende kulturmiljövårdsanalys i Gällivare

§ 252 422 
Delårsrapport 2009-08-31 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

§ 253 423 
Delårsrapport 2009-08-31 Koncernen Gällivare kommun

§ 254 425 
Operativt förebyggande arbete 

§ 255 426 
Val av ersättare i kommunstyrelsens personalutskott

§ 256 427 
Val av ersättare i kommunstyrelsens näringlivsutskott

§ 257 428 
Val av ledamot till styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet 
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 KS/2009:65 - 101 
 
§ 236 
Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar  
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 
Delgivningar 
 
1. KS 2009.2 100 
2009:45  – Budgetförutsättningar för åren 2009-2012. 
2009:55 – Budgetpropositionen för år 2010. 
 
2.   KS 2009:162 212 
Boverket har den 21 september 2009 beslutat om stöd enligt förordningen (2007:160) 
om stöd till planeringsinsatser för vindkraft till Gällivare kommun. 
 
3.  KS 2009:163 212 
Boverket har den 14 september 2009 beslutat om stöd enligt förordningen (2007:160) 
om stöd till planeringsinsatser för vindkraft till Gällivare kommun. 
 
4.  KS 2009:530 265 
Länsstyrelsen har den 15 september 2009 beslutat om Naturreservatet Jerttalompolo, 
Linalinkka, Likkarova och Ätnarova i Gällivare kommun - revidering av gräns och före-
skrifter. 
 
5.   KS 2009:526 007 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 16 juni 2009 inkommit med en förstudie – 
Hantering av allmänna handlingar. 
 
6.  KS 2009:483 532 
Rikstrafiken har den 10 september 2009 skickat ett svar till Landsbygdsrådet Gellivare 
angående nattågsupphandlingen. 
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7.  KS 2009:512 534 
Post- och telestyrelsen har den 11 september 2009 skickat information om bestämmelser 
om god funktion och teknisk säkerhet samt pågående tillsyn av stadsnät. 
 
8.  KS 2009:510 147 
Länsstyrelsen har den 7 september 2009 beslutat om preliminärt beviljat investerings-
stöd till kommersiell service till HB Nordprodukter i Nattavaara. 
 
9.  KS 2009:509 041 
Lärarförbundet har den 11 september 2009 inkommit med synpunkter budgetplaner 
2010-2011. 
 
10.  KS 2009:412 761 
Hälsorådet har den 11 september 2009 svarat på brev ställt till Gällivares kommunalråd 
ang Narkotikaproblemen i samhället. 
 
11.  KS 2008:372 142 
Länsstyrelsen har den 3 september 2009 beslutat avslå ansökan från Gällivare lands-
bygdsråd ang bygdemedel för investering i en turistanläggning/serveringsbyggnad vid 
Skrövbron, E10. 
 
12.  KS 2009:31 530 
Länstrafiken Norrbottens styrelseprotokoll 2009-06-23. 
 
13.  KS 2009:527 860 
Socialnämnden har den 10 september 2009 § 100 beslutat att tillskriva kommunstyrel-
sen att informationen om kulturaktiviteter inom särskilda boenden inom äldreomsorgen 
görs lättillgänglig på kommunens hemsida. 
 
14.  KS 2009:525 736 
Socialnämnden har den 10 september 2009 § 102 beslutat att handläggningen av färd-
tjänst och riksfärdtjänst kvarstår under socialförvaltningen. 
 
15.  KS 2009:190 773 
Hälsorådets protokoll 2009-08-08. 
 
16.  KS 2009:511 005 
IT Norrbotten AB har kommit med en skrivelse den 10 september 2009 ang att TeliaS-
onera säger upp avtal – länsbor utan telefoni. 
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17.  KS 2009:544 100 
Sveriges Kommuner och Landsting har den 29 september 2009 kommit ut med en rap-
port om Information till alla? – en granskning av kommunernas information till med-
borgarna. 
 
18.  KS 2009:150 105 
Länsstyrelsen har den 9 september 2009 beslutat om Medfinansieringsbidrag till pro-
jekt:Gränsleden. 
 
19.  KS 2009:468 011 
Vid dagens sammanträde informerar utvecklingschef Ulf Hansson och projektledare 
Lars Albinsson om projektet Nya Gällivare. 
 
20. 
Protokoll har inkommit från: 

1. Socialnämnden 2009-09-10. 
2. Kommunala pensionärsrådet 2009-09-04. 
  

 
Anmälningar 
1. KS 2009:7  257 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har jml delegation meddelat att Gälli-
vare kommun inte avser att utnyttja sin förköpsrätt i följande fastighetsförvärv: 
 
Maria Johanssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Soutujärvi 6:76 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Malin Johansson och Ingemar Eriksson. 
 
John Ömalm, Tony Ömalm, Anders Ömalm och Andreas Perssons planerade förvärv av 
fastigheten Gällivare Satter 4:3 från nuvarande ägaren till fastigheten dödsboet efter 
Bengt Isaksson. 
 
Monika Schuberts planerade förvärv av fastigheten Gällivare Saivorova 2:29 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Majvor Jonasson. 
 
Lars-Erik och Christina Sandvärns planerade förvärv av fastigheten Gällivare Liikavaa-
ra 1:16 från nuvarande ägaren till fastigheten Robert Johansson Jänkänpää. 
 
Sten Anders Beyrons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Dundret 5:86 från nu-
varande ägaren till fastigheten Enar Sardén. 
 
Oiva Siivolas planerade förvärv av fastigheten Gällivare Meurisvare 1:50 från nuvaran-
de ägaren till fastigheten Glenn Hansson Kemi. 
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2. KS 2009:7  257 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har jml delegation meddelat att Gälli-
vare kommun inte avser att utnyttja sin förköpsrätt av följande tomträttsförvärv: 
 
Dundret Sweden ABs planerade förvärv av tomträtten Gällivare Gällivare 12:467 från 
nuvarande tomträttshavaren Lennart Pittja. 
 
3. KS 2009:7  257 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har jml delegation meddelat att Gälli-
vare kommun inte avser påkalla prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet i 
följande tomträttsförvärv. 
 
Dundret Sweden ABs planerade förvärv av tomträtten Gällivare Gällivare 12:467 från 
nuvarande tomträttshavaren Lennart Pittja. 
 
4. KS 2009:459 501 
Kommunstyrelsens ordförande har den 23 september 2009 jml delegation yttrat sig till 
Länsstyrelsen Norrbotten ang remissförslaget till Länstransportplan 2010-2021 för 
Norrbottens län. 
 
5. KS 2009:429 100 
Kommunstyrelsens ordförande har den 11 september 2009 jml delegation yttrat sig till 
Regeringen, Finansdepartementet svar på remiss ”Promemorian DS 2009:30 Nya rätts-
medel mm på upphandlingsområdet”. 
 
6.  KS 2009:514 141 
Utvecklingschefen har den 16 september 2009 jml delegation beslutat om medfinansie-
ring i förstudie om utveckling av hästverksamhet till Landsbygdsrådet med 15 000 kr. 
 
7. KS 2009:521 059 
Utvecklingschefen har den 21 september 2009 jml delegation beslutat om medfinansie-
ring – Upphandlingsutbildning till Företagsbolaget med 35 000 kr. 
 
8.  KS 2009:508 141 
Utvecklingschefen har den 11 september 2009 jml delegation beslutat om stöd till två 
olika samverkansprojekt för landsbygdsutveckling med 5 000 kr. 
 
9. KS 2009:397 805 
Utvecklingschefen har den 7 september 2009 jml delegation beslutat om stöd till Gälli-
vare Sportklubb för marknadsföring av tre arrangemang med 15 000 kr. 
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10. KS 2009:493 141 
Utvecklingschefen har den 16 september 2009 jml delegation beslutat om stöd till 
marknadsföring och företagsutveckling till Företaget Feldenkrais i Norrland med 20 500 
kr. 
 
11. KS 2009:503 049 
Ekonomienheten har den 17 september 2009 jml delegation gjort nedskrivningar av 
kundfordringar med 6 510 kr. 
 
12. KS 2009:503 049 
Ekonomienheten har den 17 september 2009 jml delegation gjort nedskrivningar av 
kundfordringar med 5 040 kr. 
 
13. KS 2009:495   141 
Utvecklingschefen har den 28 september 2009 jml delegation beslutat om stöd till 
Marknadsföringsresa för Vildmarksbyn Solberget med 15 200 kr. 
 
Kurser 
Föreligger inga kurser. 
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 KS/2009:87 - 042 

 
§ 237 
Kommunstyrelsens budgetuppföljning  
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Marianne Jonsson, socialchef, redovisar socialnämndens budget fram till 
september 2009. 
 
Kjell Wallgren, förvaltningschef för barn- utbildning och kulturförvaltningen redovisar 
barn-, utbildning- och kulturnämndens budget fram till september 2009. 
 
Ingamaj Backman, förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen, redovisar för 
service- och tekniknämndens budget fram till september 2009. 
 
Lennart Johansson, kommunchef, redovisar kommunstyrelsens budget fram till septem-
ber 2009. 
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 KS/2009:64 - 101 

 
§ 238 
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott deltar i offentligt möte ang samhällsomvandlingen 
den 20 oktober kl 18.30. 
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 KS/2009:63 -104 

 
§ 239 
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2009  
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen med beaktande 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 (s) informerar om frågor som behandlades på sista kommunala rådet 
för funktionshinderfrågor. 
 
Birgitta Larsson (s) informerar om mötet med landsbygdsrådet. 
 
Jeanette Wäppling (v) informerar om UF den 12 november 2009.  
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 KS/2009:133 - 107 

 
§ 240 
Avrapportering till kommunstyrelsen av ägardirektiv under 2009, Top Bostäder  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB har inkommit med avrapportering t.o.m. 2009-06-30 i enlighet med 
ägardirektiv.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 

1. Avrapportering, TOP bostäder AB. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 215, 2009-09-14. 
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 KS/2009:245 - 107 

 
§ 241 
Rapport enligt bolagsordningen för TOP bostäder AB - 2009  
 
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 
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 

1. Rapport enligt bolagsordningen för april-juni 2009, TOP bostäder AB. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 216, 2009-09-14. 
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KS/2009:545 - 001 

 
§ 242 
Budgetprocessen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för lämnad information. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Ann-Helene Köhler om förslag till ny budgetpro-
cess. 
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 KS/2009:232 - 007 

 
§ 243 
Revisionsrapport Granskning av kommunens demografiska förändringar och  

anpassningsåtgärder  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utredningen som kommunstyrelsens svar på revisorernas granskningsrap-
port. 
 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas an-
passningsförmåga av verksamheter till demografiska förändringar. Syftet med gransk-
ningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver en anpass-
ning av verksamheter till demografiska förändringar på ett ändamålsenligt sätt med till-
räcklig intern kontroll. 
 
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn,- utbild-
ning och kulturnämnden inte i alla avseenden bedriver en ändamålsenlig anpassning av 
verksamheter till demografiska förändringar samt att den interna kontrollen inom områ-
det kan utvecklas.  
 
Revisorerna vill ha svar från kommunstyrelsen och nämnderna angående vilka åtgärder 
de avser vidta med anledning av granskningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga direkta ekonomiska konsekvenser. Långsiktigt kan styrelsen och nämndernas ge-
mensamma arbete mot att bättre anpassa sina verksamheter leda till ekonomiska konse-
kvenser som i dagsläget är svåra att beräkna. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Granskningen har ingen direkt påverkan på barn och ungdomar men kan långsiktigt leda 
till att kommunen utvecklar och förbättrar den interna kontrollen vilket kan ge effekter 
på barn och unga i form av ett bättre användande av de kommunala resurserna. Detta 
kan höja kvaliteten på den service och de tjänster som kommunen erbjuder sina med-
borgare och därför kan barn och unga komma att påverkas i form av högre kvalitet i 
barnomsorg, skola och fritid. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
 
att godkänna utredningen som kommunstyrelsens svar på revisorernas granskningsrap-
port. 
 
Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport – Granskning av kommunens demografiska förändringar och 
anpassningsåtgärder. 

2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-08-31. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 217, 2009-09-14. 
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 KS/2008:668 - 001 

 
§ 244 
Översyn av organisationstillhörighet för ungdomskonsulent  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ungdomskonsulentfunktionen ska föras över till BUoK-nämndens förvaltning under 
en försöksperiod på ett år, 
 
att överföringen ska ske 1 januari 2010, 
 
att försöksperioden ska utvärderas innan ett slutligt beslut fattas huruvida överflyttning-
en ska bli permanent, 
 
att 434 000 kr förs över från kommunstyrelsens budget, ansvar 15501, verksamhet 859 
Nämnd- och utredningsenheten, slag 4 personalkostnader till barn- utbildning- och kul-
turnämnden, 
 
att ungdomsrådets arbetsordning revideras så att en kontaktpolitiker från vardera BUoK-
nämnden och kommunstyrelsen knyts till rådet, 
 
att ungdomsrådet och dess budget fortsättningsvis är organiserad under kommunstyrel-
sen. 
 
Bakgrund 
Syftet med uppdraget har varit att se över organisationstillhörigheten för Gällivare 
kommuns ungdomskonsulentfunktion (beslut i kommunstyrelsen 24 november 2008, 
dnr Ks/2008:668). Det förslag som utredningen har haft att arbeta med är att flytta ung-
domskonsulentfunktionen från kommunstyrelsens förvaltning till BUoK-nämndens för-
valtning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Följande poster i kommunstyrelsens budget berörs av frågeställningen. Inga nya kostna-
der bedöms uppstå. Exakt hur medlen bör omfördelas mellan kommunstyrelsen och 
BUoK-nämnden anges i utredningens beslutsalternativ. 
 
Ansvar 15501, verksamhet 859 Nämnd- och utredningsenheten, slag 4 personalkostna-
der: Ca 434 000 kr i lönekostnader för ungdomskonsulentfunktionen. 
Ansvar 15501, verksamhet 354 Ungdomssatsningar, slag 5 Ungdom mot droger: 
224 000 kr. 
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Ansvar 15501, verksamhet 353 Ungdomsrådet, aktivitet 297 Ungdomsfullmäktige: 
60 000 kr. 
 
Ansvar 15501, verksamhet 353 Ungdomsrådet, slag 5 Övriga kostnader: 183 000 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomarna i ungdomsrådet är de som befinner sig närmast ungdomskonsulentfunktio-
nen och är direkt involverade i ungdomsarbetet. Representant för ungdomsrådet fick 
därför vara med i samtalen med ungdomskonsulentfunktionen i tidigt skede av utred-
ningen. Ungdomsrådets representant ansåg att förslaget att flytta ungdomskonsulent-
funktionen från kommunstyrelsens förvaltning till BUoK-nämndens förvaltning inte 
medför några positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
I utredningen redogörs för olika alternativ när det gäller ungdomskonsulentfunktionens 
organisatoriska tillhörighet. Där anges även förslag på att-satser. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning konsekvensanalys av förslaget. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-24 § 309. 
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2009-08-25 § 142. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 218, 2009-09-14. 
5. Förhandlingsprotokoll 2009-09-28 med facken. 

 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (v) yrkar att inte vidta några vidare åtgärder när det gäller ungdoms-
konsulentfunktionens organisatoriska tillhörighet. 
 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s), Tommy Krigsman 
(ns) och Lars Alriksson (m); 
 
att ungdomskonsulentfunktionen ska föras över till BUoK-nämndens förvaltning under 
en försöksperiod på ett år, 
 
att överföringen ska ske 1 januari 2010, 
 
att försöksperioden ska utvärderas innan ett slutligt beslut fattas huruvida överflyttning-
en ska bli permanent, 
 
att 434 000 kr förs över från kommunstyrelsens budget, ansvar 15501, verksamhet 859 
Nämnd- och utredningsenheten, slag 4 personalkostnader till barn- utbildning- och kul-
turnämnden, 
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att ungdomsrådets arbetsordning revideras så att en kontaktpolitiker från vardera BUoK-
nämnden och kommunstyrelsen knyts till rådet, 
 
att ungdomsrådet och dess budget fortsättningsvis är organiserad under kommunstyrel-
sen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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 KS/2009:83 - 003 

 
§ 245 
Ändring av Riktlinjer för användande av bygdemedel  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att anta Riktlinjer för användning av bygdemedel, 
 
att därmed upphör kommunfullmäktiges beslut 1992-12-14 § 149 samt 2004-01-26 § 11 
att gälla. 
 
Bakgrund 
En översyn av Riktlinjer för användning av bygdemedel har gjorts med anledning av 
fördelning av arbetsuppgifter. Ansökan om bygdemedel skickas till Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Länsstyrelsen översänder därefter ärendet till Gällivare kommun för 
yttrande. Utvecklingsenheten hos Gällivare kommun hanterar frågor gällande bygdeme-
del/regleringsmedel men i riktlinjerna står Nämnd- och utredningsenheten som ansvarig 
för utarbetande av förslag till yttranden till Länsstyrelsen. För att underlätta arbetet med 
de ansökningar som kommer in måste ansvarsfrågan rättas till.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar att ta ställning till.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige 
 
att anta Riktlinjer för användning av bygdemedel, 
 
att därmed upphör kommunfullmäktiges beslut 1992-12-14 § 149 samt 2004-01-26 § 11 
att gälla. 
 
Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för användning av bygdemedel, gällande fr.o.m. 2004-02-10. 
2. Förslag till förändringar för Riktlinjer för användning av bygdemedel. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 220, 2009-09-14. 
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§ 246 
Ägardirektiv för de kommunala bolagen  
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde den 14 december 2009.  
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde diskuteras förslag till ägardirektiv. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 221, 2009-09-14. 
2. KS 2008.391. 
3. KS 2008.392. 
4. KS 2008.393. 
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 KS/2009:144 - 106 

 
§ 247 
Förslag från styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet eget beslutsmandat 
under förutsättning att besluten ryms inom ramen för den av kommunstyrelsen beviljade 
ansökan till länsstyrelsen och att protokoll från mötena delges kommunstyrelsen och, 
 
att ge uppdraget till styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet att revi-
dera Gällivare kommuns policy för tobak, alkohol och droger, samt upprätta en över-
gripande handlingsplan. 
 
Bakgrund 
Styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet har tagit fram ett förslag på 
delegering av beslut från kommunstyrelsen till styrgruppen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  
 
att ge styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet eget beslutsmandat 
under förutsättning att besluten ryms inom ramen för den av kommunstyrelsen beviljade 
ansökan till länsstyrelsen och att protokoll från mötena delges kommunstyrelsens ar-
betsutskott och, 
 
att ge uppdraget till styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet att revi-
dera Gällivare kommuns policy för tobak, alkohol och droger, samt upprätta en över-
gripande handlingsplan. 
 
Beslutsunderlag 

1. Punkt 4 i Styrgruppsprotokoll daterad 2 september 2009. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 223, 2009-09-14. 
3. Ansökan till länsstyrelsen. 

 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar  
 
att ge styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet eget beslutsmandat 
under förutsättning att besluten ryms inom ramen för den av kommunstyrelsen beviljade  
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ansökan till länsstyrelsen och att protokoll från mötena delges kommunstyrelsen och, 
 
att ge uppdraget till styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet att revi-
dera Gällivare kommuns policy för tobak, alkohol och droger, samt upprätta en över-
gripande handlingsplan. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta 
Larssons förslag.  
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 KS/2009:516 - 012 

 
§ 248 
Plan för pandemisk influensa Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta föreliggande förslag om plan för pandemisk influensa för Gällivare kommun 
med tillhörande prioriterings planer för Gällivare kommuns verksamhet, 
 
att ge riskhanteringsgruppen i uppgift att under 2010 ta fram de kommunala bolagens 
prioriteringsplaner & beredskapsplaner för en pandemisk influensa. Dessa planer skall 
presenteras för kommunstyrelsen i en uppdaterad plan för pandemisk influensa inom 
Gällivare kommun, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Planen för pandemisk influensa är framtagen på rekommendation av Länsstyrelsen och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Planen är framtagen av Gälliva-
re kommuns riskhanterings grupp. I planen saknas dom kommunala bolagens plan. De 
planerna kommer att presenteras i den uppdaterade pandemi planen som skall presente-
ras 2010. 
 
Förslag till beslut 
att anta föreliggande förslag om plan för pandemisk influensa för Gällivare kommun 
med tillhörande prioriterings planer för Gällivare kommuns verksamhet, 
 
att ge riskhanteringsgruppen i uppgift att under 2010 ta fram de kommunala bolagens 
prioriteringsplaner & beredskapsplaner för en pandemisk influensa. Dessa planer skall 
presenteras för kommunstyrelsen i en uppdaterad plan för pandemisk influensa inom 
Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 224, 2009-09-14. 
2. Plan för pandemisk influensa. 

 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta 
Larssons förslag. 
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 KS/2009:517 - 012 

 
§ 249 
Risk- och sårbarhetsanalys pandemi  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta föreliggande risk och sårbarhetsanalys för hur en pandemi drabbar kommunen 
och vilka följdverkningar en sådan pandemi kan få, 
 
att ge riskhanteringsgruppen i uppgift att analysera och revidera risk och sårbarhetsana-
lysen och presentera denna för kommunstyrelsen tillsammans med övriga prioriterade 
områden (dammhaveri, lång bortvarigt el-bortfall samt dricksvattenförsörjning) under 
2010, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Vid en världsomspännande influensa, en så kallad pandemi, kan samhället utsättas för 
stora påfrestningar då många människor är sjuka eller vårdar barn eller anhöriga. Gälli-
vare kommun har definierat vilka verksamheter som är mest samhällsnyttiga och delgi-
vit resultatet till länsstyrelsen och smittskyddsläkaren i Norrbotten. 
 
Förslag till beslut 
att anta föreliggande risk och sårbarhetsanalys för hur en pandemi drabbar kommunen 
och vilka följdverkningar en sådan pandemi kan få, 
 
att ge riskhanteringsgruppen i uppgift att analysera och revidera risk och sårbarhetsana-
lysen och presentera denna för kommunstyrelsen tillsammans med övriga prioriterade 
områden (dammhaveri, lång bortvarigt el-bortfall samt dricksvattenförsörjning) under 
2010. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 225, 2009-09-14. 
2. Risk och sårbarhetsanalys Pandemi. 
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 KS/2008:731 - 819 

 
§ 250 
Aktivitetshus i Gällivare  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet KS/2008:731 överförs till Barn-, utbildning- och kulturnämnden för vidare 
ställningstagande. 
 
Bakgrund 
Från Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s) och Roland Axelsson (s) har det den 23 
maj 2008 inkommit en motion (KS/2008:389) där motionärerna yrkar på att en utred-
ning omgående ska påbörjas där förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas. BUoK-
nämnden, Kommunala handikapprådet, Ungdomsrådet och Socialnämnden har inkom-
mit med yttranden i ärendet. Kommunfullmäktige har därefter beslutat att en utredning 
ska påbörjas i enlighet med motionens intention, d.v.s. placering av aktivitetshuset i 
nuvarande fritidsgården Stackens lokaler (KF 2009-01-26, § 14).  
 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2009 (KF 2009-03-30, § 33) lades 
ytterligare en motion (KOM2006:142-860) av Eva Viltok (ns) och Anna Henriksson 
(ns) till utredningen. Motionärerna yrkar på att Centralskolan ska bli ett öppet kreativi-
tets- och kulturhuscentrum.  
 
Utredningen har bedrivits med KSAU som styrgrupp. Under ärendets handläggning har 
det konstaterats att ärendet snarare tillhör BUoK:s verksamhetsområde än KS verksam-
hetsområde. Ärendet föreslås därför överföras till BUoK-nämnden för vidare ställnings-
tagande.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser.  
 
Förslag till beslut 
att ärendet KS/2008:731 överförs till Barn-, utbildning- och kulturnämnden för vidare 
ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 

1. Nämnd och utredningsenhetens utredning 2009-09-04. 
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2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30, § 33. 
3. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-01-26, § 14. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-01-19, § 19. 
5. Nämnd och utredningsenhetens utredningsdirektiv 2009-01-09. 
6. Motion av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s) och Roland Axelsson (s) 

angående aktivitetshus för barn och ungdomar, KS/2008:389. 
7. Motion av Eva Viltok (ns) och Anna Henriksson (ns) angående Centralskolan 

ska bli ett öppet kreativitets- och kulturhuscentrum, KOM2006:142-860. 
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 KS/2008:670 - 871 

 
§ 251 
Fortsatt arbete avseende kulturmiljövårdsanalys i Gällivare  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att meddela barn- utbildning- och kulturnämnden att ärendet KS 2008:670/871 avslutas 
eftersom Gällivare kommun redan överenskommit med LKAB att genomföra en studie 
av kulturhistoriskt intressant bebyggelse på Bolagsområdet i Malmberget. 
 
Bakgrund 
Ärendet har överlämnats från barn-, utbildning och kulturnämnden gällande fortsatt 
arbete avseende kulturmiljövårdsanalys i Gällivare.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-11-24 § 311 att återremittera ärendet 
till barn-, utbildning- och kulturnämnden med hänvisning till att ärendet måste komplet-
teras med en tydlig ekonomisk redogörelse beträffande det fortsatta arbetet avseende 
kulturmiljövårdsanalys i Gällivare samt att ärendet måste kompletteras med projektplan. 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har 2009-06-02 § 109 upprättat förslag till beslut.  
 
Förslag till beslut 
att meddela barn- utbildning- och kulturnämnden att ärendet KS 2008:670/871 avslutas 
eftersom Gällivare kommun redan överenskommit med LKAB att genomföra en studie 
av kulturhistoriskt intressant bebyggelse på Bolagsområdet i Malmberget. 
 
Beslutsunderlag 

1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2008-11-11 § 170. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-24 § 311. 
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2009-06-02 § 109. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-09-14 § 214. 
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 KS/2009:538 - 042 

 
§ 252 
Delårsrapport 2009-08-31 Kommunstyrelsens verksamhetsområde  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa delårsrapporten. 
 
Bakgrund 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport per 2009-08-31. 
 
Förslag till beslut 
att fastställa delårsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 

1. Delårsrapport  för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
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 KS/2009:537 - 042 

 
§ 253 
Delårsrapport 2009-08-31 Koncernen Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
att på sidan 7 i delårsbokslutet under rubriken framtida utveckling ändra till ”är de bud-
geterande resultaten på en tillfredsställande nivå utifrån de ekonomiska förutsättningar-
na som global finanskris och lågkonjunktur inneburit.”   
 
att i övrigt lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per 2009-08-31. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 

1. Delårsbokslut 2009-08-31. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar: 
 
att på sidan 7 i delårsbokslutet under rubriken framtida utveckling ändra till ”är de bud-
geterande resultaten på en tillfredsställande nivå utifrån de ekonomiska förutsättningar-
na som global finanskris och lågkonjunktur inneburit.”   
 
att i övrigt lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2009:144 - 106 

 
§ 254 
Operativt förebyggande arbete  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för lämna information, 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 16 november 
2009. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Catharina Gustafsson om hur arbetet fortlöper. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-21 § 235. 
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 KS/2009:282 - 104 

 
§ 255 
Val av ersättare i kommunstyrelsens personalutskott  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja Birgitta Larsson (s) till ersättare i kommunstyrelsens personalutskott. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsens personalutskott efter Börje Johansson (s) 
upptas till behandling. 
 
Beslutsunderlag 

1. Avsägelse. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-24 § 133. 

 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att Birgitta Larsson (s) utses till ersättare i kommunstyrelsens 
personalutskott. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tom-
my Nyströms förslag. 
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 KS/2009:283 - 104 

 
§ 256 
Val av ersättare i kommunstyrelsens näringlivsutskott  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja Maria Israelsson (s) till ersättare i kommunstyrelsens näringslivsutskott. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsens näringslivsutskott efter Börje Johansson 
(s) upptas till behandling. 
 
Beslutsunderlag 

1. Avsägelse. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-25 § 132. 

 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att Maria Israelsson (s) utses till ersättare i kommunstyrel-
sens näringslivsutskott. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tom-
my Nyströms förslag. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  428 (428) 
 
 2009-10-12 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2008:265 - 106 

 
§ 257 
Val av ledamot till styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2009. 
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