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KS/2009:65 -101
§ 258
Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att en tjänsteman får möjlighet att delta vid kurs Köp från egna bolag – nya förutsättningar – om Teckal-kriterierna i svensk rätt,
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Delgivningar
1.
KS 2009.2
Sveriges Kommuner och landstings cirkulär:

100

2009:52 – Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret
2009/2010.
2009:57 – Nya regler om planering och prövning av vindkraft.
2009:58 - Budgetförutsättningar för åren 2009-2013.
2009:60 – Räddningskostnadsnämnden.
2.
KS 2009:510
141
Länsstyrelsen har den 19 oktober 2009 beslutat om investeringsstöd till kommersiell
service till HB Nordprodukter i Nattavaara.
3.
KS 2008:481
612
Länsrätten i Norrbottens län har den 19 oktober 2009 meddelat i dom att de inte bifaller
Eva Alrikssons och Lars Alrikssons talan ärendet om samverkan mellan gymnasieskolan i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.
4.
KS 2009:593
100
Handikappkonsulenten har den 19 oktober 2009 utkommit med en skrivelse till nämnder och styrelser om FN-konventionen om funktionshindrade personers rättigheter.
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5.
KS 2009:584
532
Norrbottniabanan har den 12 oktober 2009 kommit ut med en skrivelse ang Banverkets
framtidsplan för 2010-2021 som är ute på remiss.
6.
KS 2006:190
430
Länsstyrelsen har den 13 oktober 2009 beslutat om godkännande av slutrapport och
beslut om bidragets storlek för det kommunala naturvårdsprojektet Luspebryggan, Gällivare kommun.
7.
KS 2009:375
107
Filmpool Nord har den 14 oktober 2009 inkommit med verksamhetsuppföljning via
tertialrapport samt att de vill ha en kontaktperson utsedd.
8.
KS 2009.574
049
Kommuninvest har i oktober 2009 beslutat om Insatsemission år 2009.
9.
KS 2009:548
042
Service- och tekniknämnden har den 22 september 2009 § 143 beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat delårsbokslut tom augusti 2009.
10.
KS 2009:565
140
Länsstyrelsen har den 6 oktober 2009 översänt aktuellt saldo för bygdemedel per den
2009-10-06.
11.
KS 2009:232
007
Barn- Utbildning- och Kulturnämnden har den 29 september 2009 § 154 svarat på revisorernas frågor ang granskning av demografiska förändringar och anpassningsåtgärder.
12.
KS 2009:552
012
Barn- Utbildning- och Kulturnämnden har den 29 september 2009 § 152 beslutat att
avskriva ärendet om måldokument för nämnden med anledning av att nämndens mål
framkommer i arbetet med ”styrkorten”.
13.
KS 2009:144
106
Länsstyrelsen har den 17 september 2009 beslutat om bidrag till förebyggande insatser
inom alkohol- och narkotikaområdet år 5.
14.
KS 2009:58
100
Kommunförbundet Norrbotten har den 1 oktober 2009 kommit med ett nyhetsbrev september 2009.
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15.
KS 2009:550
409
Sveriges Kommuner och Landsting har den 23 september 2009 kommit med ett brev
ang Kommuner och regioner i internationellt klimatarbete.
16.
KS 2009:321
100
Sveriges Kommuner och Landsting har den 23 oktober 2009 kommit med ett pressmeddelande ang Tillfällig lättnad 2010 men tufft läge för 2011-2012.
17.
KS 2009:504
142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 21 oktober 2009 beslutat bevilja bidrag ut bygdemedel med 50 % för upprustning av skateboardhall.
18.
KS 2009:618
730
Sveriges Kommuner och Landsting har den 20 oktober 2009 kommit med skriften ”Val
av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå” – hemtjänst och särskilt boende.
19.
KS 2009:617
828
Skrivelse från Norra Norrbottens Kennelklubb har inkommit den 30 oktober 2009 med
önskemål om inomhuslokal under vinterperioden.
20.
KS 2009:613
007
Revisorerna har den 29 oktober 2009 inkommit med slutdokument ang förstudie avseende kommunalt åtagande i och sponsring av World Cup 2008.
21.
KS 2009:610
311
Vägverket har den 29 oktober 2009 inkommit med Laga Kraft ang Förändring av Länsstyrelsens i Norrbottens län naturrastplats vid väg 827, Appojaure, Gällivare kommun,
till allmän väg.
22.
KS 2009:432
149
Delegationen för hållbara städer har den 20 oktober 2009 beslutat om ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407).
23.
KS 2009:580
533
Länsstyrelsen har skickat ett yttrande den 16 oktober 2009 till Transportstyrelsen ang
översyn av luftfartens riksintressen enligt miljöbalken.
24.
KS 2009:149
106
Norrbottens Energikontor AB NENET har inkommit med ett protokoll från styrelsemöte
den 1 oktober 2009.
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25.
Protokoll har inkommit från:
1. Lokalstyrgrupp 2009-10-01.
2. Socialnämnden 2009-10-15.
3. Miljö- och byggnämnden 2009-09-03.
4. Miljö- och byggnämnden 2009-10-01.
5. Barn- Utbildning- och kulturnämnden 2009-09-29.
Anmälningar
1.
KS 2009:7
257
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har jml delegation meddelat att Gällivare kommun inte avser att utnyttja sin förköpsrätt i följande fastighetsförvärv:
Ola Orrmalms planerade förvärv av fastigheten Gällivare Puoltikasvaara 1:75 från nuvarande ägaren till fastigheten Sveaskog Förvaltnings AB.
Gällivare Värmeverk ABs planerade förvärv av tomträtten Gällivare Gällivare 57:25
från nuvarande ägaren till tomträtten Lars Göran Nyström och Tage Nyström.
Else Marketta Pränni och Soile Sinnika Koskinens planerade förvärv av fastigheten Gällivare Satter 1:10 från nuvarande ägaren till fastigheten Siv Olofsson Peteri.
Andrianus Koemans planerade förvärv av fastigheten Gällivare Jutsarova 1:10 från nuvarande ägaren till fastigheten Stefan Strömbäck.
Therese Eriksson och Christofer Dyranders planerade förvärv av fastigheten Gällivare
Soutujärvi 6:26 från nuvarande ägaren till fastigheten Linda Nilsson och Robert Unga.
Kjell Granströms planerade förvärv av fastigheten Gällivare Pålkem 5:7 från nuvarande
ägaren till fastigheten Östen Ekman.
Tomas Pudas och Viktoria Lanttos planerade förvärv av fastigheten Gällivare Puoltikasvaara 1:49 från nuvarande ägaren till fastigheten Kent och Åsa Johansson.
Anton Knektas planerade förvärv av fastigheten Gällivare Markitta 3:13 från nuvarande
ägarna till fastigheten Tore och Blenda Isaksson Mettävainio.
Mattias Nilssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Tjautjas 1:72 från nuvarande ägaren till fastigheten Marlene Johansson.
Dan Samuelssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Tjautjas 1:142 från nuvarande ägaren till fastigheten Ann-Kristin Poidnak.
|
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Gudrun Hertzbergs planerade förvärv av fastigheten Gällivare Valtio 1:3 från nuvarande
ägarna till fastigheten Daniel Elfström och Ann-Sofie Felth.
Mauritz Yngmans planerade förvärv av fastigheten Gällivare Kilvo 4:13 från nuvarande
ägaren till fastigheten Bengt Moosberg.
2.
KS 2009:268
805
Minoritetsspråkshandläggaren har den 27 augusti 2009 jml delegation beslutat att bevilja 40 000 kronor till fas 2, Teater och droger och utanförskap.
3.
KS 2009:568
805
Minoritetsspråkshandläggaren har den 8 oktober 2009 jml delegation beslutat att bevilja
7 000 kronor med anledning av ett seminarium på Kulturens hus i Luleå den 6 nov 2009
”Från erkännande till Egen makt”.
4.
KS 2009:580
533
Kommunstyrelsens ordförande har den 12 oktober 2009 jml delegation yttrat sig över
Översyn av luftfartens riksintressen enligt miljöbalken, Transportstyrelsens PM TSL
2009-5115.
5.
KS 2009:446
533
Kommunstyrelsens ordförande har den 14 oktober 2009 jml delegation yttrat sig ang
flygtrafiken på Gällivare-linjen.
6.
KS 2009:585
050
Kommunstyrelsens ordförande har den 9 oktober 2009 jml delegation antagit anbud
service av ventilationsanläggningar,. Ramavtal.
7.
KS 2009:504
142
Utvecklingschefen har den 12 oktober 2009 jml delegation beslutat att Gällivare kommun tillstyrker den kompletterande ansökan om bygdemedel med 115 000 kronor från
Gällivare Folkets Hus.
8.
KS 2006:190
430
Gällivare kommun har den 20 juni 2009 inlämnat slutrapport för ”Luspebryggan” till
Länsstyrelsen i Norrbottens län.
9.
KS 2009:468
011
Gällivare kommun har den 19 oktober 2009 inlämnat nu gällande EU-projektansökan
för projektet ”Nya Gällivare”.
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10.
KS 2009:586
841
Utvecklingschefen har den 19 oktober 2009 jml delegation beslutat om stöd på 25 000
kr till Turistisk webbkarta över Sveriges inland.
11.
KS 2009:587
841
Utvecklingschefen har den 19 oktober 2009 jml delegation beslutat om medfinansiering
av förstudie kring projektet Interregprojektet Northern Experience med 30 700 kronor.
12.
KS 2009:385
104
Kommunstyrelsens ordförande har den 29 september 2009 lämnat remissvar rörande
Sweco Eurofutures utredning Regionkommuner i norra Sverige.
13.
KS 2009:598
805
Minoritetsspråkshandläggaren har den 28 oktober 2009 jml delegation beslutat om medel 12 000 kronor för att skylta upp Skierri Sameskola och förskola på nord- lule- och
sydsamiska.
14.
KS 2009:588
805
Minoritetsspråkshandläggaren har den 26 oktober 2009 jml delegation beslutat om bidrag på 10 000 kronor för att medverka vid Artic Winter Games skidtävlingar.
15.
KS 2009:600
110
Kommunstyrelsens ordförande har den 2 november 2009 lämnat ett yttrande till Länsstyrelsen Norrbotten ang kommunens indelning i valdistrikt enligt 4 kap. 17 § vallagen.
16.
KS 2008:145
107
Kommunstyrelsens ordförande har den 20 oktober 2009 skickat en skrivelse till Filmpool Nord om erbjudande om avyttring genom köp av Gällivare kommuns aktier i bolaget Filmpool Nord enligt Kf 081201.
Kurser
1. Juridik för kommunägda företag. Kommunakuten.
Datum: 2009-12-09
Plats: Stockholm
Pris: 3 750 kr exkl. moms.
2. Ny sekretesslag. Kommunakuten.
Datum: 2009-12-03
Plats: Stockholm
Pris: 3 350 kr exkl. moms.
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 440 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

3. Kommunal samverkan. Kommunakuten.
Datum: 2009-11-19
Plats: Stockholm
Pris: 2 375 kr exkl. moms.
4. Köp från egna bolag – nya förutsättningar – om Teckal-kriterierna i svensk rätt.
Kommunakuten.
Datum: 2009-11-24
Plats: Stockholm
Pris: 3 750 kr exkl. moms.
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KS/2009:87 -042
§ 259
Kommunstyrelsens budgetuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ingamaj Backman, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen, redovisar för service- och teknikförvaltningens budget t.o.m. oktober 2009.
Kjell Wallgren, förvaltningschef för barn- utbildning och kulturförvaltningen redovisar
barn-, utbildning- och kulturnämndens budget fram till oktober 2009.
Marie Rydström, ekonom, informerar om socialnämndens budget fram till oktober
2009.
Lennart Johansson, kommunchef, redovisar kommunstyrelsens budget fram till oktober
2009.
Göran Sandström, ekonomichef, redovisar budgetuppföljning fram till oktober2009 för
kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning, Januari-Oktober 2009.
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KS/2009:64 -101
§ 260
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bjuda in LKAB:s styrelse samt ägarna till möte med kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information angående Malmberget.
Vid dagens sammanträde informerar Tommy Nyström (s) bl.a. om möte med allmänheten den 10 november 2009 angående situationen i Malmberget, samt om möte med näringsdepartementet i frågan den 26 november 2009. Malmfältsgruppens nästa möte sker i
januari/februari 2010.
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KS/2009:63 -104
§ 261
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 information från de av kommunstyrelsens ledamöter som finns som representanter i något av de
kommunala råd som finns i Gällivare.
Jeanette Wäppling (v) informerar från Ungdomsrådet. Ungdomsrådet har framfört sina
synpunkter på beslut om organisatorisk placering av Ungdomskonsulent. De har också
framfört frågor angående bl.a. besvarande av motioner, ärende om skatepark m.m. De
vill gärna ha inbjudan till kommunstyrelsen för att berätta om sitt arbete.
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KS/2009:204 -299
§ 262
Försäljning av fastigheterna Trumman 4 och Trumman 5 i Gällivare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Trumman 4, Pianostigen 15, säljs till Annelie Karlsson och Pierre Brottman för en
köpeskilling av 700 000 kronor,
att Trumman 5, Pianostigen 17, säljs till Ulf Söderberg för en köpeskilling av 755 000
kronor.
Bakgrund
Fastigheterna Trumman 4 och Trumman 5 belägna efter Pianostigen 15 och Pianostigen
17 i Gällivare har använts av socialförvaltningen. Denna verksamhet har upphört.
Kommunstyrelsen har 2009-04-20 § 57 beslutat att fastigheterna får säljas genom fastighetsmäklare.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att Trumman 4, Pianostigen 15, säljs till Annelie Karlsson och Pierre Brottman för en
köpeskilling av 700 000 kronor,
att Trumman 5, Pianostigen 17, säljs till Ulf Söderberg för en köpeskilling av 755 000
kronor.
Beslutsunderlag
1. Köpekontrakt Trumman 4.
2. Köpekontrakt Trumman 5.
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KS/2009:475 -805
§ 263
Ansökan om årligt verksamhetsbidrag för fjällsäkerhetskommittén
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ett årligt anslag till kommittén tas upp i samband med detaljbudgetarbetet från 2010
och framåt.
Bakgrund
Fjällsäkerhetskommittén arbetar med att via annonser få ut aktuell fjällsäkerhetsinformation som fjällväder, isförhållande och leder över sjöis, aktuell skoterinformation och
aktivt besöka fjällanläggningar och ledsystem för att få en uppfattning om eventuella fel
och brister som måste åtgärdas för att trygga och säkra vistelser i fjällvärden.
På initiativ av Fjällsäkerhetskommittén och tillsammans med Polisen, fjällräddningen
och snöskoterföreningen nord brukar man erbjuda kommunens alla niondeklassare 2
stycken temadagar som handlar enkla tips om hur man klarar sig smidigare i fjällvärlden. Utbildningen har varit uppskattad av elever och skolan.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en ökad kostnad för kommunen men som ska ställas i relation till de
kostnader som kan uppkomma vis en eventuell olycka.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att arbetet med att utbilda årskurs 9 samtliga elever i fjällsäkerhet kan bibehållas.
Förslag till beslut
att för 2009 anvisa 10 000 kronor från verksamhet 943 utvecklingsmedel med ansvar 80
till verksamhet 312 till kommunstyrelsens förfogande objekt 20013,
att ett årligt anslag till kommittén tas upp i samband med detaljbudgetarbetet från 2010
och framåt.
Beslutsunderlag
1. Ansökan om verksamhetsbidrag från Fjällsäkerhetskommitté.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-10-06.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 232.
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| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 446 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar
att ett årligt anslag till kommittén tas upp i samband med detaljbudgetarbetet från 2010
och framåt.
Proposition
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 447 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:405 -107
§ 264
Förändring av stadgarna för Malmfältens folkhögskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Gällivare kommun inte har något att erinra mot förslaget till förändring av stadgan
för Malmfältens folkhögskola.
Bakgrund
Styrelsen för Malmfältens folkhögskola har vid styrelsemöte den 1 oktober 2009 beslutat att föreslå en förändring av stadgarna. I nuvarande stadga företräds TBV och ABF
Kiruna med varsin styrelserepresentant. Eftersom TBV är nedlagt och ABF Kiruna har
uppgått i ABF Norr ämnar styrelsen föreslå årsstämman att antalet styrelseledamöter
ändras från nio till sju, detta framgår av § 6. I övrigt är inget förändrat. Styrelsen vill nu
ha huvudmännens uppfattning i frågan.
Ekonomiska konsekvenser
Föreligger inga ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Föreligger inga konsekvenser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Gällivare kommun inte har något att erinra mot förslaget till förändring av stadgan
för Malmfältens folkhögskola.
Beslutsunderlag
1. Brev från Malmfältens folkhögskola.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2009-10-08.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 233.
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| Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 448 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:520 -100
§ 265
Uppföljning av rubriken "Konsekvenser för barn och ungdomar" i tjänsteskrivelsen
i LEX
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ett av kommunstyrelsens styrkortsmål är att barn och ungdomsperspektivet ska genomsyra samhällsplaneringen. Som ett led i detta arbete finns sedan september 2009 rubriken ”Konsekvenser för barn och ungdomar” med i tjänsteskrivelsen i LEX, viken kommunala tjänstemän bl.a. använder då de bereder ärenden som ska upp till politiskt beslut.
Uppföljning av rubrikens nyttjandegrad ska ske kvartalsvis. Den senaste uppföljningen
gjordes av testperioden september-december 2008.
Uppföljningen för det första och andra kvartalet 2009 visar att sett över tid håller sig det
totala antalet tjänsteskrivelser som har med rubriken ”konsekvenser för barn och ungdomar” sig förhållandevis högt och stabilt. Den förra uppföljningen visade totalt på ett
87-procentigt användande av rubriken i tjänsteskrivelserna. För det första kvartalet för
2009 ligger nyttjandegraden av rubriken totalt sett något högre (90 %) och för det andra
kvartalet något lägre (82 %).
Kommunstyrelsen har i april 2009 av Nämnd och utredningsenheten beställt riktlinjer
för hur rubriken ska hanteras. Dessa har utarbetats och därefter antagits av Kommunstyrelsen den 21 september 2009, § 217.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
|
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| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 449 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2009-09-18.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 234.
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| Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 450 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:546 -259
§ 266
Genomförandeavtal avseende detaljplan för del av Gällivare 76:1
(Laestadiusparken)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till genomförandeavtal mellan Gällivare kommun och HSB Norr
Ek förening avseende genomförande av detaljplan för del av Gällivare 76:1, Laestadiusparken.
Bakgrund
Detaljplan har upprättats och antagits av miljö- och byggnämnden 2009-05-28 § 130 för
Laestadiusparken. Syftet med planen är möjliggöra bostadsbebyggelse inom Laestadiusparken.
Åtgärder för genomförandet av planen skall ske genom avtal mellan berörda. Det kan
gälla t ex för vatten- och avloppsnätets nyttjande, fjärrvärme, dagvattenhantering, m m.
Förslag till genomförandeavtal mellan Gällivare kommun och HSB Norr Ek förening
har upprättats för bl.a. byggande av carportar över u-område m m.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att godkänna förslag till genomförandeavtal mellan Gällivare kommun och HSB Norr
Ek förening avseende genomförande av detaljplan för del av Gällivare 76:1, Laestadiusparken.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2009-09-30.
2. Genomförandeavtal.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 235.
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| Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 451 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:373 -013
§ 267
Medborgarundersökning 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att rapporten godkänns och ligger som underlag för arbetet med de gemensamma planeringsförutsättningarna och inför scenariodagarna som genomförs under februari 2010.
Bakgrund
Statistiska centralbyrån har genomfört en medborgarundersökning i Gällivare kommun
under våren 2009. Medborgarundersökningen genomfördes i syfte att få kommunmedborgarnas åsikter om de kommunala verksamheterna, att få en bedömning så att
kommunen med resultaten som bakgrund kan göra prioriteringar och starta ett förbättringsarbete.
Här följer en lättare och sammanställd rapport på det omfattande materialet som hela
undersökningen utgörs av.
Ekonomiska konsekvenser
Undersökningen har kostat ca 130 000 kr att genomföra. Rapportens resultat har inga
direkta ekonomiska konsekvenser men långsiktigt kan resultatet av undersökningen
komma att påverka framtida prioriteringar av resurser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Rapporten i sig har inga direkta konsekvenser på barn- och ungdomar men långsiktigt
kan resultatet av undersökningen komma att påverka framtida prioriteringar av resurser
till för- eller nackdel för barn och unga. Urvalet i undersökningen var medborgare i åldrarna 18-84 år, så en del av de svarande, (6 % 18-24 år) var ungdomar som fått ge sin
syn på kommunen och de verksamheter som bedrivs.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att rapporten godkänns och ligger som underlag för arbetet med de gemensamma planeringsförutsättningarna och inför scenariodagarna som genomförs under februari 2010.
Beslutsunderlag
1. Rapport Medborgarundersökning 2009.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 236.
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| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 452 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:222 -107
§ 268
Rapport från Gällivare Värmeverk AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Gällivare Värmeverk AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Rapport från Gällivare Värmeverk AB.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 237.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 453 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:245 -107
§ 269
Rapport enligt bolagsordningen för TOP bostäder AB - 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
TOP bostäder AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen.
Beslutsunderlag
1. Rapport från TOP bostäder AB, 2009-10-12.
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| Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 454 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:547 -104
§ 270
Avsägelse från uppdrag som ordförande i Kommunala pensionärsrådet KPR Börje Johansson
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Börje Johansson (s) begärt entledigande från uppdrag som ordförande samt
uppdrag som ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet.
Bakgrund
Börje Johansson (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som ordförande för kommunala pensionärsrådet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Börje Johansson (s) begärt entledigande från uppdrag som ordförande för
kommunala pensionärsrådet.
Beslutsunderlag
1. Begäran om entledigande.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 238.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar
att bevilja Börje Johansson (s) begärt entledigande från uppdrag som ordförande samt
uppdrag som ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 455 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:578 -102
§ 271
Fyllnadsval till uppdrag som ordförande i Kommunala pensionärsrådet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Jeanette Wäppling (v) som ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet efter
Börje Johansson (s),
att välja Jeanette Wäppling (v) till ordförande för kommunala pensionärsrådet under
mandatperioden.
Bakgrund
Föreligger val till ordförande för kommunala pensionärsrådet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att välja Jeanette Wäppling (v) till ordförande för kommunala pensionärsrådet under
mandatperioden.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 239.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar
att utse Jeanette Wäppling (v) som ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet efter
Börje Johansson (s),
att välja Jeanette Wäppling (v) till ordförande för kommunala pensionärsrådet under
mandatperioden.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 456 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:556 -104
§ 272
Avsägelse av uppdrag som representant i Föreningen Sveriges
Vattenkraftkommuner - Börje Johansson
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Börje Johansson (s) begärt entledigande från uppdrag som representant i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner.
Bakgrund
Börje Johansson (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som representant i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Börje Johansson (s) begärt entledigande från uppdrag som representant i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner.
Beslutsunderlag
1. Begäran om entledigande.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 240.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 457 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:579 -102
§ 273
Fyllnadsval av representant i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Birgitta Larsson (s) till representant i föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner.
Bakgrund
Föreligger val till representant i föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att välja Birgitta Larsson (s) till representant i föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 241.
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| Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 458 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:576 -102
§ 274
Begäran om entledigande från uppdrag som kontaktpolitiker i Ungdomsrådet Birgitta Larsson (s)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Birgitta Larsson (s) begärt entledigande från uppdrag som kontaktpolitiker i
Ungdomsrådet.
Bakgrund
Birgitta Larsson (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som kontaktpolitiker i Ungdomsrådet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Birgitta Larsson (s) begärt entledigande från uppdrag som kontaktpolitiker i
Ungdomsrådet.
Beslutsunderlag
1. Begäran om entledigande.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 242.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 459 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:577 -102
§ 275
Fyllnadsval av kontaktpolitiker till Ungdomsrådet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Maria Israelsson (s) till kontaktpolitiker till Ungdomsrådet.
Bakgrund
Föreligger val till kontaktpolitiker till Ungdomsrådet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att välja Maria Israelsson (s) till kontaktpolitiker till Ungdomsrådet.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 243.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 460 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:603 -761
§ 276
Val av ledamot till styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Fredrik Nilsson (m) som ledamot till styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har att välja ledamot till styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-10-12 § 257.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 269.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 461 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:534 -003
§ 277
Regler och riktlinjer för aktivitetsstöd till handikappföreningar från 2010
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till Regler och riktlinjer för aktivitetsstöd till handikappföreningar från
och med år 2010 och framåt,
att kommunstyrelsens beslut 2007-05-07 § 127 därmed upphör att gälla.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2007 § 127 att upprättat förslag till uträkning ska
gälla från och med år 2007 till och med år 2009, och att man under 2009 gör en ny uträkning för aktivitetsstöd och grundbidrag för år 2010 och fram åt.
I detta beslut fanns också med en fördelning på aktivitetsbidrag där det framgår hur
mycket varje förening ska ha per medlem.
Reumatikerna, Diabetes, Hörsel, Psoriasis, Astma/allergi, Hjärt och lung
Demens, Afasi
RBU, DHR, FUB, SRF

40 kr
80 kr
150 kr

Ekonomiska konsekvenser
Grundbidraget till varje förening är 6 000 kr, år 2010 totalt 78 000 kr. Aktivitetsstödet
är per medlem 40 kr, 80 kr, 150 kr beroende på vilken förening man tillhör, år 2010
totalt 170 200 kr.
Medlemsantalet har totalt sjunkit i handikappföreningarna med 13 % de sista tre åren.
Detta är inget specifikt för handikappföreningarna.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Aktivitetsstödet utgår för alla medlemmar oavsett ålder.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till Regler och riktlinjer för aktivitetsstöd till handikappföreningar från
och med år 2010 och framåt,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 462 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
att kommunstyrelsens beslut 2007-05-07 § 127 därmed upphör att gälla.
Beslutsunderlag
1. Förslag till nytt reglemente för aktivitetsstöd.
2. Rådet för funktionshinderfrågors protokoll, 2009-09-24 § 22.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 244.
4. Regler och riktlinjer för aktivitetsstöd till handikapporganisationer, 2007-05-07 §
127.
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|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 463 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:545 -001
§ 278
Förslag på verksamhetsplanering och verksamhetsstyrningsprocessen för
Gällivare kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta verksamhetsplaneringsprocessen och verksamhetsstyrningsprocessen för Gällivare kommun, den ska gälla för hela organisationen,
att därmed anta presenterad sammanträdesplanering för 2010.
Bakgrund
2008 så fattade kommunstyrelsen beslut om att starta projekt Balanserad styrning. Syftet
med projektet är att implementera balanserad styrning i organisationen. Tidigare arbete
med verksamhetsplanering fungerade inte optimalt, budgetarbetet var det som låg i fokus.
Projektgruppen har på uppdrag arbetat fram en verksamhetsplaneringsprocess som fokuserar på fler områden än ekonomin. En processgrupp har arbetat fram modellen för
planering och styrning av Gällivare kommun. I verksamhetsplaneringsprocessen ingår
arbetet med planer, styrkort och budget. När man jobbat igenom verksamhetsplaneringsprocessen så går man in i verksamhetsstyrprocessen och styr verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser
Att implementera processen för kommunen kommer troligen långsiktigt att påverka
ekonomin men inte direkt i dagsläget. Syftet är att anpassa behov, budget och fördela
resurser med ett koncernövergripande förhållningssätt.
Direkta konsekvenser blir i organisationen i och med att vi implementerar ett nytt arbetssätt.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Har inga konsekvenser på barn och ungdomar i dagsläget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta verksamhetsplaneringsprocessen och verksamhetsstyrningsprocessen för Gällivare kommun, den ska gälla för hela organisationen,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 464 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
att därmed anta presenterad sammanträdesplanering för 2010.
Beslutsunderlag
1. Förslag på sammanträdestidplan 2010.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 245.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 465 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:571 -023
§ 279
Beslut om avgångslösningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Ulla-Britt Bäckström-Larssons ansökan.
Bakgrund
Ulla-Britt Bäckström-Larsson har tidigare inkommit med ansökan om någon form av
ekonomisk kompensation ifall hon slutar sin anställning vi Gällivare kommun innan hon
uppnått 65-års ålder. Personalenheter har avvaktat med handläggningen av ärendet till
de nya riktlinjerna för personalplanering fastställdes i maj 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå Ulla-Britt Bäckström-Larssons ansökan.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse.
2. Personalchefens skrivelse.
3. Riktlinjer för personalplanering.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 246.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 466 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:442 -427
§ 280
Krishantering vid eventuella Seismiska rörelser och andra skakningar i tätorten
Malmberget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunledningskontorets skrivelse utgör svar på miljö- och byggnämndens begäran
om redogörelse av kommunstyrelsens krisplan som berör gruvverksamhetens verkningar i och för de boende och samhället Malmberget.
Bakgrund
Miljö och byggnämnden önskar få en redogörelse av kommunstyrelsens krisplan som
berör gruvverksamhetens verkningar i och för de boende och samhället Malmberget.
Gällivare kommuns krislednings organisation
I Gällivare kommun finns det i enlighet med lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) en
krisledningsnämnd för att leda, samordna och stödja den kommunala verksamheten vid
extraordinära händelser. Till sin hjälp har nämnden en ledningsgrupp som består av
kommunchef, räddningschef, säkerhetssamordnare och informationsansvarig. Till sin
hjälp har ledningsgruppen en stabsfunktion som vid behov tillsätts med berörda tjänstemän. Krisledningsnämnden och ledningsgruppen utgör kommunens ledningsorganisation vid händelser, som kräver samordnad ledning och/eller information eller andra
samordningsinsatser vid en extra ordinär händelse.
Krisledningsnämnden har det övergripande ansvaret för informationen, externt och internt. Det finns en informationsorganisation som kan tas i bruk efter beslut av krisledningsnämnden. Informationsorganisationen består vid full användning av en upplysningscentral, informationsproduktionsgrupp samt en grupp för press- och media service.
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (2006:544) säger också att kommunen ska göra risk- och
sårbarhetsanalyser av de extraordinära händelser som kan inträffa och också ange vilka
konsekvenser de kan leda till. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-09-07 så ska den
kommunala risk- och sårbarhetsanalysen revideras och aktualiseras under 2010. Ansvarig för detta arbete är Gällivare kommuns riskhanteringsgrupp. Gällivare kommun har
även kommunala beredskapsplaner för alla förvaltningar och de kommunala bolagens
verksamheter. Beredskapsplanerna är inte gjorda för en enskilt utpekad händelse så som
ökad semismisk aktivitet utan är av den karaktären att dom går att använda vid olika
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 467 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
former av händelser. Beredskapsplanerna skall också revideras och aktualiseras under
2010. Ansvarig för detta arbete är Gällivare kommuns riskhanteringsgrupp.
Däremot faller inte den nuvarande seismiska aktiviteten i Malmberget under kategorin
extra ordinär händelse. Av den anledningen så ska inte krisledningsnämnden och dess
delar träda i kraft.
Gruvverksamheten inom Gällivare kommun
I lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap Enskildas skyldighet, 4§ skyldigheter
vid farlig verksamhet framgår följande:
Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap
med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller
begränsa sådana skador. Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna
för sådana olyckor.
Detta innebär att LKAB själva är ansvariga för att planera och analysera för risker som
kan uppstå på grund av sin verksamhet i Malmberget.
Räddningstjänsten i Gällivare kommun har i enlighet med lagen om skydd mot olyckor i
uppdrag att som tillsynsmyndighet över anläggningar med farlig verksamhet (anläggningar som avses i 2 kap 4 § LSO 2003:778 och som beslutats av länsstyrelsen) att upprätta en tillsynsplan för varje verksamhetsår. Tillsynsplanen ska ha sin utgångspunkt i
inskickade skriftliga redogörelser, inträffade händelser både lokalt och nationellt samt
av tillsynsförrättarna ansett behov. Tillsynsplanen skall även omfatta objekt enligt Lag
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
(1999:381) SEVESO - anläggningar.
Ambitionen från räddningstjänsten är att samtliga verksamheter, men i första hand de
som är skyldiga att lämna skriftlig redogörelse skall ha minst ett besök under en fem års
period. Antal tillsynsbesök per år är beroende av hur fristerna infaller för objekten.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 468 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:619 -002
§ 281
Kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta delegationsordning för kommunstyrelsen,
att kommunstyrelsens beslut 2007-10-08 § 247 samt 2007-12-10 § 314 därmed upphör
att gälla.
Bakgrund
En översyn har gjorts av nämndernas/styrelsens delegationsordningar. Delegationsordningarnas utformning och innehåll skiljer sig mellan nämnderna/styrelsen och översynen har bland annat syftat till att få delegationsordningarna samstämmiga. Den allmänna
delen bestående av riktlinjer och principer, personal och ekonomi är efter översynen i
stort sett gemensamma för alla nämnder/styrelse.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En uppdaterad och väl fungerande delegationsordning är till gagn för alla kommunmedborgare.
Förslag till beslut
att anta delegationsordning för kommunstyrelsen,
att kommunstyrelsens beslut 2007-10-08 § 247 samt 2007-12-10 § 314 därmed upphör
att gälla.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-03-05.
2. Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen.
3. Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 248.
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KS/2009:575 -001
§ 282
Omorganisation av utvecklingsenheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att informationsfunktionen flyttas till en egen enhet, Informationsenheten. Enheten jämställs organisatoriskt med övriga enheter inom kommunledningskontoret,
att till informationsenheten överförs informationsansvarig, två informationsassistenter
samt en webbresurs,
att nuvarande tjänst som informationsansvarig omregleras till informationschef,
att förordna Anders Åhl som informationschef under en treårsperiod,
att vuxenutbildningen behålls tills vidare under utvecklingsenheten,
att tjänsterna som samhällsplanerare och etableringssamordnare organisatoriskt placeras
inom utvecklingsenheten.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Öhrlings PWC har inom ramen för sitt revisionsuppdrag för Gällivare kommun granskat
näringslivs- och utvecklingsarbetet på näringslivsutskottets uppdrag.
Med anledning av denna granskning har kommunstyrelsen beslutat, 2009-05-25, att
kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag till översyn av organisationen med anledning av rapporten.
Ekonomiska konsekvenser
Inrättandet av informationsenheten sker inom ramen för befintlig budget. Överföring av
medel sker från utvecklingsenhetens budget, för de verksamheter som kommer att överföras till informationsenheten.
Inrättandet av tjänster för samhällsplanerare samt etableringssamordnare finansieras
inom ramen för projektet Nya Gällivare. Efter projekttiden skall tjänsterna finansieras
inom ram.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till omorganisation av utvecklingsenheten medför ej några konsekvenser för
barn och ungdomar
Förslag till beslut
att informationsfunktionen flyttas till en egen enhet, Informationsenheten. Enheten jämställs organisatoriskt med övriga enheter inom kommunledningskontoret,
att till informationsenheten överförs informationsansvarig, två informationsassistenter
samt en webbresurs,
att nuvarande tjänst som informationsansvarig omregleras till informationschef,
att vuxenutbildningen behålls tills vidare under utvecklingsenheten,
att tjänsterna som samhällsplanerare och etableringssamordnare organisatoriskt placeras
inom utvecklingsenheten.
Beslutsunderlag
1. Förslag till omorganisation av utvecklingsenheten.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 251.
3. Förhandlingsprotokoll, 2009-11-10.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att informationsfunktionen flyttas till en egen enhet, Informationsenheten. Enheten jämställs organisatoriskt med övriga enheter inom kommunledningskontoret,
att till informationsenheten överförs informationsansvarig, två informationsassistenter
samt en webbresurs,
att nuvarande tjänst som informationsansvarig omregleras till informationschef,
att förordna Anders Åhl som informationschef under en treårsperiod,
att vuxenutbildningen behålls tills vidare under utvecklingsenheten,
att tjänsterna som samhällsplanerare och etableringssamordnare organisatoriskt placeras
inom utvecklingsenheten.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:583 -007
§ 283
Revisionens granskning av delårsrapport per 2009-08-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att rapporten föranleder inga åtgärder,
att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna,
att beslutet delges kommunfullmäktige.
Bakgrund
Revisorerna har granskat delårsrapport per 2009-08-31. Revisorernas bedömning baseras på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har
varit begränsad i omfattning med inriktning på övergripande analys och inte på detaljer i
redovisningen. Granskningens resultat presenteras i rapporten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att rapporten föranleder inga åtgärder,
att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna,
att beslutet delges kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2009-08-31.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 268.
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KS/2009:624 -109
§ 284
Förslag om vaccinering av kommunanställda mot den nya influensan A ( H1N1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag om att tillåta vaccinering av kommunanställda vid närmaste
vårdcentral mot den nya influensan A(H1N1) under arbetstid. Dock under förutsättning
att de kommunanställda använder sig av landstingets tidsbokningstjänst för att boka sin
tid för vaccinering och under förutsättning att närmaste chef också lämnar sitt godkännande. Om tidsbokningen inte fungerar vänder sig arbetstagaren till närmsta chef för
överenskommelse.
Bakgrund
Den nya influensan A (H1N1) är en ny virusvariant som har en genetisk sammansättning som man inte sett förut och den kan spridas mellan människor. Eftersom det är en
ny variant av viruset har ingen haft just denna influensa tidigare och därmed är troligtvis
ingen immun. Detta kan betyda att vem som helst kan drabbas av den nya influensan om
de utsätts för smitta.
Skillnaden mellan influensa A(H1N1) och den vanliga säsongsinfluensan är att många
fler troligtvis kommer att smittas och bli sjuka. Symptomen för influensa A(H1N1) liknar dem man får av den årliga säsongsinfluensan, det vill säga plötsligt uppkommen
feber och luftvägsproblem.
Även om influensan ger milda symtom hos de flesta, kan den också orsaka allvarliga
konsekvenser i samhället om många blir sjuka samtidigt. De flesta som blir sjuka i influensa A (H1N1) idag får milda symtom men man vet inte om viruset kommer att förändras framöver så att de som smittas blir sjukare.
Vaccin har beställts till alla invånare i länet och det är kostnadsfritt att vaccinera sig. De
invånare som tillhör olika riskgrupper kommer att prioriteras och vaccineras först. Vaccination av övrig befolkning börjar enligt beräkningar ca 49.
Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig för att minska smittspridningen i
samhället så mycket som möjligt. Det är särskilt viktigt med hänsyn till dem som av
olika skäl inte kan vaccineras pga. annan sjukdom, allergier eller dylikt. Alla som vaccinerar sig mot den nya influensan ska fylla i en hälsodeklaration. Detta för att öka säkerheten och underlätta arbetet inför vaccinationen. Rekommendationen är att två doser
per person skall ges för fullgott skydd mot den nya influensan A(H1N1).
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Förslag
För att motivera att Gällivare kommuns anställda skall vaccinera sig mot den nya influensan A(H1N1) vid närmaste vårdcentral föreslås att dom anställda får vaccinera sig på
arbetstid. Detta gäller under förutsättning att närmaste chef också lämnar sitt godkännande så att detta inte stör de anställdas normala arbetsuppgifter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag om att tillåta vaccinering av
kommunanställda vid närmaste vårdcentral mot den nya influensan A(H1N1) under
arbetstid. Dock under förutsättning att de kommunanställda använder sig av landstingets
tidsbokningstjänst för att boka sin tid för vaccinering och under förutsättning att närmaste chef också lämnar sitt godkännande.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar
att anta föreliggande förslag om att tillåta vaccinering av kommunanställda vid närmaste
vårdcentral mot den nya influensan A(H1N1) under arbetstid. Dock under förutsättning
att de kommunanställda använder sig av landstingets tidsbokningstjänst för att boka sin
tid för vaccinering och under förutsättning att närmaste chef också lämnar sitt godkännande. Om tidsbokningen inte fungerar vänder sig arbetstagaren till närmsta chef för
överenskommelse.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Stig Erikssons förslag.
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KS/2009:569 -006
§ 285
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2010
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att annons om uppgift och tid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2010 ska
införas i Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottens Kuriren,
att kommunfullmäktiges kungörelse i sin helhet ska införas under kommunens rubrik
Gellivare Nyheter, Kometen, samt på kommunens hemsida www.gellivare.se.
Bakgrund
Enligt kommunallagens 5 kap § 10, ska kommunfullmäktige besluta om i vilka ortstidningar kommunfullmäktiges annons ska införas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att annons om uppgift och tid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2010 ska
införas i Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottens Kuriren,
att kommunfullmäktiges kungörelse i sin helhet ska införas under kommunens rubrik
Gellivare Nyheter, Kometen, samt på kommunens hemsida www.gellivare.se.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2009-10-08.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 252.
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KS/2009:540 -406
§ 286
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena för år 2010
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena blir oförändrad för år
2010.
Bakgrund
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste
tas i varje nämnd tillsammans med budget. Nuvarande taxa har godkänts av kommunfullmäktige den 7 december 2006, § 933 att gälla från 1 januari 2007.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena blir oförändrad för år
2010.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll, 2009-10-01 § 362.
2. Förslag till ny taxa.
3. Gällande taxa.
4. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 09:53.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 254.
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KS/2009:543 -406
§ 287
Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen för år 2010
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen upphör då verksamheten övergått till
annan myndighet.
Bakgrund
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste
tas i varje nämnd tillsammans med budget. Nuvarande taxa har fastställts av kommunfullmäktige § 206/2004, reviderad av kommunfullmäktige § 135/2005.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen upphör då verksamheten övergått till
annan myndighet.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll, 2009-05-28 § 173.
2. Gällande taxa.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 255.
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KS/2009:542 -406
§ 288
Plan- och bygglovtaxa för miljö- och byggnämndens verksamhet år 2010
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att plan- och bygglovtaxan för miljö- och byggnämndens verksamhet blir oförändrad för
år 2010.
Bakgrund
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste
tas i varje nämnd tillsammans med budget. Nuvarande taxa har godkänts av kommunfullmäktige den 27 augusti 2007, § 131 att gälla från 1 januari 2008.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att plan- och bygglovtaxan för miljö- och byggnämndens verksamhet blir oförändrad för
år 2010.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll, 2009-05-28 § 174.
2. Gällande taxa.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 256.
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KS/2009:541 -406
§ 289
Taxa för verksamhet enligt miljöbalken för år 2010
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, fastställd av
kommunfullmäktige § 104/2008, med följande förändring:
avseende prövning av dispensansökan från vad kommunfullmäktige föreskrivit
angående hämtning och tömning av enskilda tankar, slam-, fett- eller oljeavskiljare, (sid 10) under rubriken ”Avfall och producentansvar” – handläggningstid 2 h
reduceras till 1 h med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.
Bakgrund
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste
tas i varje nämnd tillsammans med budget. Nuvarande taxa är fastställd av kommunfullmäktige § 104/2008, och gäller från och med 1 januari 2009.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, fastställd av
kommunfullmäktige § 104/2008, med följande förändring:
avseende prövning av dispensansökan från vad kommunfullmäktige föreskrivit
angående hämtning och tömning av enskilda tankar, slam-, fett- eller oljeavskiljare, (sid 10) under rubriken ”Avfall och producentansvar” – handläggningstid 2 h
reduceras till 1 h med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll, 2009-02-05 § 463.
2. Gällande taxa.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 257.
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KS/2009:383 -406
§ 290
Renhållningstaxa 2010
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning,
att anta den föreslagna renhållningstaxan,
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2010.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2009-09-03 § 187 att återemittera rubricerat ärende för
framtagande av kriterier och riktlinjer för tillämpning av taxan. Service- och teknikförvaltningen har förtydligat hur grunderna i taxan ska användas och ytterligare information finns att hämta i det förslag till reviderad avfallsplan och renhållningsordning för
Gällivare kommun som förvaltningen utarbetat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning,
att anta den föreslagna renhållningstaxan,
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-09-03 § 187.
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2009-10-09.
3. Renhållningstaxa 2010, 2009-05-06.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 258.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 481 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:549 -450
§ 291
Förslag till ny renhållningsordning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till ny renhållningsordning,
att anta förslaget till ny renhållningsordning och att ordningen börjar gälla från 1 januari
2010.
Bakgrund
Förslag till ny renhållningsordning har utarbetats av service- och teknikförvaltningen.
Förslaget har varit utställt under perioden fjärde augusti till första september och kunnat
granskas på Gällivare kommuns hemsida, intranätet och i kommunhusets reception.
Synpunkter har inkommit från ett par privatpersoner, miljö- och byggkontoret i Gällivare och Länsstyrelsen. Synpunkterna har beaktats och finns redovisade i sin helhet i bilaga 5 i renhållningsordningen.
Förslag till beslut
att godkänna förslaget till ny renhållningsordning,
att anta förslaget till ny renhållningsordning och att ordningen börjar gälla från 1 januari
2010.
Beslutsunderlag
1. Förslag till ny renhållningsordning för Gällivare kommun.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 259.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 482 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:535 -730
§ 292
Nytt reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reglementet för Rådet för funktionshinderfrågor,
att kommunfullmäktiges beslut 1996-04-29 § 77 därmed upphör att gälla.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 29 april 1996 § 77 reglemente för handikapprådet.
De ändringar som ska göras är att ordet handikapp ändras till funktionsnedsättning respektive funktionshinder. Sammansättningen i rådet ska ändras till att Handikapporganisationerna utser 7 representanter: Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO)
6 ledamöter, De Handikappades Riksförbund (DHR) 1 ledamot. Detta för att
Synskadades Riksförbund idag tillhör HSO. Meningen ”Till rådet adjungeras en
politiker från direktionen för Gällivare sjukvårdsdistrikt” ska strykas då rådet ej har haft
någon representant därifrån de sista tre åren.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga förändringar som berör barn i reglementet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reglementet för Rådet för funktionshinderfrågor.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-10-09.
2. Rådet för funktionshinderfrågors protokoll 2009-09-24 § 23.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 260.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 483 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:572 -003
§ 293
Revidering av service- och tekniknämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå upprättat förslag till reglemente för service- och tekniknämnden,
att kommunfullmäktiges beslut den 2009-01-26 § 8 därmed fortsätter att gälla.
Bakgrund
Rubricerat ärende handlar om beslutet i kommunplanen för verksamhetsperioden 2010
— 2012, att service- och tekniknämnden ska ges delegation att fatta beslut om smärre
förändringar i taxor som är inom nämndens affärsverksamhet och också taxor där prisjusteringarna grundar sig på index, som avtalsparter varit överens.
Service- och tekniknämnden har vid sammanträde 2009 05 19 § 104. tillstyrkt förvaltningens förslag att införa beslutet i reglementet och föreslagit kommunfullmäktige att
besluta om en revidering av reglementet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet med förslaget att rätten att fatta beslut i taxefrågor ska regleras i delegationsordningen.
Skillnaden mellan att nämndens beslutanderätt i frågan. ska återfinnas i reglementet
eller i delegationsordningen är inte av någon större betydelse. Båda alternativen ger den
effekt som efterfrågats vad gäller snabbare och smidigare taxejusteringar. Den formella
skillnaden är att ett beslut som tas med delegation ska delges den nämnd som beslutat
om delegationen inom en viss tid. Beslut som tas som en effekt av ansvaret i reglementet behöver däremot inte delges den som beslutat om reglementet. Frågan handlar kanske mer om, den ställning och det beslutsmandat som service- och tekniknämnden ska
ha i förhållande till marknaden och de privata aktörerna.
Service- och teknikförvaltningen har inte utarbetat något nytt förslag i frågan eftersom
båda alternativen ger den effekt som efterfrågats och lämnar således öppet för nämnden
att fatta beslut i frågan.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har vissa ekonomiska konsekvenser för kommunen. Bland annat kan taxor
och/eller avgifter inom nämndens affärsverksamhet bli mer effektiva. Också de taxor/avgifter som regleras med index kommer att bli effektivare och framförallt följa de
överenskommelser som parterna tecknat avtal om.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 484 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå upprättat förslag till reglemente för service- och tekniknämnden,
att kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2009 § 8 därmed fortsätter att gälla.
Beslutsunderlag
1. Reviderat reglemente för service- och tekniknämnden.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-09-22 § 149.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 261.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 485 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:554 -003
§ 294
Revidering av barn-, utbildning- och kulturnämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera reglementet för barn- utbildning- och kulturnämnden enligt förslag,
att revideringen gäller från och med den 1 januari 2010,
att kommunfullmäktiges beslut 2009-01-26 § 9 därmed upphör att gälla.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 30 mars 2009 § 30 beslutat bl a att
anta förslaget enligt slutrapport 5 juni 2008 "Samverkan mellan gymnasieskolan i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala" om gemensam gymnasieorganisation med en ansvarig gymnasienämnd inom Lapplands kommunalförbund, samt att avsedd inriktning
för start av den nya gymnasieorganisationen ska vara den 1 januari 2010.
Med anledning av ovan nämnda beslut innebär detta en förändring inom barn-, utbildning- och kulturnämnden genom att verksamheten för gymnasiet förs över till Lapplandsgymnasiet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera reglementet för barn- utbildning- och kulturnämnden enligt förslag,
att revideringen gäller från och med den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Förslag till revidering av reglemente för barn- utbildning- och kulturnämnden.
2. Gällande reglemente.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-09-29 § 151.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 264.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 486 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:505 -001
§ 295
Översyn av överförmyndarverksamhetens organisation
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att inrätta en överförmyndarnämnd fr.o.m. nästa mandatperiod,
att arvodesreglementet (bilaga 2) för Gällivare kommun revideras vid upprättande av en
överförmyndarnämnd,
att reglementet för överförmyndarnämnden gäller från och med 2011-01-01,
att reglementet för överförmyndarverksamheten gäller fram till och med 2010-12-31.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av överförmyndarverksamhetens organisation ska göras för att bedöma om verksamheten lämpligast bör fullgöras av en ensam
överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsen beslutade att översynen
bör ske i en arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska kostnaderna beror helt på om överförmyndarverksamheten ska bestå av
en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.
De ekonomiska kostnaderna av vad en ensam överförmyndarverksamhet kostar samt
den potentiella kostnaden av en överförmyndarnämnd som redovisats i utredningen resulterade inte i några större skillnader. Överförmyndarens verksamhet redovisade år
2008 en kostnad på 1 028 000 kronor och den potentiella beräkningen av vad en överförmyndarnämnd skulle kunna komma att kosta blev 1 031 838 kronor. Skillnaden blev
3 838 kronor.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
att inrätta en överförmyndarnämnd fr.o.m. nästa mandatperiod,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 487 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
att arvodesreglementet (bilaga 2) för Gällivare kommun revideras vid upprättande av en
överförmyndarnämnd,
att reglementet för överförmyndarnämnden gäller från och med 1/1 2011,
att reglementet för överförmyndarverksamheten gäller fram till och med 31/12 2010.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-10-09.
2. Arvodesreglemente för Gällivare kommun (Bilaga 1: Beloppsbilaga och Bilaga 2:
Arvodesgrupper).
3. Yttrande från Överförmyndaren.
4. Reglemente för överförmyndarnämnd.
5. Reglemente för överförmyndarverksamhet.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 263.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Margareta Henricsson i enlighet med förslag till beslut.
Lars Alriksson yrkar avslag med hänvisning till att nuvarande organisation ska kvarstå.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 488 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:254 -011
§ 296
Översyn av Program för kommuntäckande översiktsplan för Gällivare kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta slutversionen av Program för kommuntäckande översiktsplan,
att godkänna upprättad samrådsredogörelse daterad 2009-10-15,
att kommunfullmäktige beslutar att ny kommuntäckande översiktsplan skall tas fram,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa organisation för översiktsplanearbetet.
Bakgrund
Gällivare kommuntäckande översiktsplan är antagen 1991-09-30. Enligt plan- och
bygglagen skall alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som aktualitetsförklaras av
kommunfullmäktige varje mandatperiod. För delar av kommunen, och då främst tätorterna, kan denna plan sedan fördjupas och preciseras. En kommuntäckande översiktsplan ska vara vägledande för kommunens planering för mark och vatten för de närmaste
15-20 åren.
Översiktsplanen fyller tre viktiga funktioner i kommunen och kan använda som:
-

Vision för kommunens framtida utveckling
Vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut
Ett instrument för dialogen mellan stat och kommun beträffande de allmänna
intressena och riksintressena

Planen är vägledande, men inte juridiskt bindande. Den är tyngre än andra beslutunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn och
ska ge myndigheter och enskilda vägledning vid framtida beslut som rör mark, vatten
och bebyggelse.
Då planen är ett viktigt beslutunderlag är det angeläget att den hålls aktuell. Enligt planoch bygglagen ska kommunfullmäktige ta ställning till planens aktualitet minst en gång
per mandatperiod. Skulle då fullmäktige konstatera att planen är inaktuell bör beslutet
bli att göra en översyn av planen och samtidigt anta ett program och en tidplan för dessa
arbeten. Översiktsplanen bör därför utformas på sådant sätt att den är lätt att uppdatera.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 489 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Ett program för kommuntäckande översiktsplan har upprättats och kommunstyrelsen
beslutade 2009-05-25 § 91att programmet skall skickas ut på remiss till berörda.
Förslaget till planprogram har varit ute på remiss tiden juni till oktober 2009. Planprogramhandlingarna har skickats ut till myndigheter, företag och intressegrupper.
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse daterad
2009-10-15.
Förslag till beslut
att anta slutversionen av Program för kommuntäckande översiktsplan,
att godkänna upprättad samrådsredogörelse daterad 2009-10-15,
att kommunfullmäktige beslutar att ny kommuntäckande översiktsplan skall tas fram,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa organisation för översiktsplanearbetet.
Beslutsunderlag
1. Program för kommuntäckande översiktsplan.
2. Remisslista.
3. Samrådsredogörelse.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 262.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 490 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:50 -003
§ 297
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättad arbetsordning för kommunfullmäktige med följande förändringar:
27 § Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt
till ett kort inlägg på en minut två gånger för ett genmäle med anledning av vad en
talare anfört, replik.
32 § Två gånger per år ska icke färdigbehandlade motioner redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på något av kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden under andra och fjärde kvartalet.
att kommunfullmäktiges beslut 1992-01-27 § 3 samt 2004-01-26 § 3 upphör att gälla,
att kommunfullmäktiges beslut 2008-02-04 § 5 (Dnr: KS/2007:186 -009) om Rutiner
för handläggning av motioner omarbetas för att aktualiseras.
Bakgrund
En översyn har gjorts av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att anta upprättad arbetsordning för kommunfullmäktige,
att kommunfullmäktiges beslut 1992-01-27 § 3 samt 2004-01-26 § 3 upphör att gälla.
Beslutsunderlag
1. Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2004-01-26, § 3.
3. Kommunfullmäktiges beslut 1992-01-27 § 3.
4. Arbetsordning för kommunfullmäktige, gällande fr.o.m. 1992-03-01.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 491 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
5. Yttrande från kommunfullmäktiges presidium.
6. Kommunfullmäktiges beslut 2008-02-04 § 5.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s) och Lars Alriksson
(m) i enlighet med följande förändringar:
att anta upprättad arbetsordning för kommunfullmäktige med följande förändringar:
27 § Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt
till ett kort inlägg på en minut två gånger för ett genmäle med anledning av vad en
talare anfört, replik.
32 § Två gånger per år ska icke färdigbehandlade motioner redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på något av kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden under andra och fjärde kvartalet.
att kommunfullmäktiges beslut 1992-01-27 § 3 samt 2004-01-26 § 3 upphör att gälla,
att kommunfullmäktiges beslut 2008-02-04 § 5 (Dnr: Ks/2007-186 -009) om Rutiner för
handläggning av motioner omarbetas för att aktualiseras.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet
med Stig Erikssons m.fl. förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 492 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:553 -041
§ 298
Budget 2010 Lapplandsgymnasiet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta budget för Lapplands Gymnasiet för år 2010,
att fullfölja de påbörjade avvecklingarna av gymnasieprogram enligt tidigare fattade
beslut,
att reglera budgeten i enlighet med ändringar av kostnader som förekommer fram till
den 31 december 2009, bl a arbetsgivaravgiften.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 30 mars 2009 § 30 beslutat bl a att
anta förslaget enligt slutrapport 5 juni 2008 "Samverkan mellan gymnasieskolan i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala" om gemensam gymnasieorganisation med en ansvarig gymnasienämnd inom Lapplands kommunalförbund, samt att avsedd inriktning
för start av den nya gymnasieorganisationen ska vara den 1 januari 2010.
Med anledning av ovan nämnda beslut ska medel från barn- utbildning- och kulturnämndens gymnasieverksamhet föras över till Lapplands Gymnasium. Barn- utbildningoch kulturnämndens arbetsutskott har den 15 september 2009 § 139 beslutat att uppdra
till barn- utbildning- och kulturförvaltningen att till nämndens sammanträde den 29 september 2009 se över hur mycket medel som ska föras över från barn- utbildning- och
kulturnämndens gymnasieverksamhet till Lapplands Gymnasium.
Ekonomiska konsekvenser
Beroende på budgetens utfall kan det få ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Lapplands Gymnasiums budget innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta budget för Lapplands Gymnasiet för år 2010,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 493 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
att fullfölja de påbörjade avvecklingarna av gymnasieprogram enligt tidigare fattade
beslut,
att reglera budgeten i enlighet med ändringar av kostnader som förekommer fram till
den 31 december 2009, bl a arbetsgivaravgiften.
Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-09-29 § 148.
2. Förslag till överföring av medel till Lapplandsgymnasiet 2010.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 265.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 494 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:192 -611
§ 299
Motion av Eva Alriksson (m), Per-Åke Liljegren (m), Anna-Karin Ahlberg (m),
Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Fredrik Nilsson (m) och Lars Alriksson
(m) - Angående skolbarnomsorg i Ullatti
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med hänvisning till att komplettering av underlag måste göras.
Bakgrund
Moderata Samlingspartiet har lämnat in en motion angående skolbarnomsorg i Ullatti.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30 § 54 att uppta motionen till beredning.
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har 2009-09-29 § 156 upprättat förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med motivering att om barnantalet genererar en dagbarnvårdartjänst
inrättas sådan tjänst enligt gällande regelverk.
Beslutsunderlag
1. Motion angående skolbarnomsorg i Ullatti.
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-09-29 § 54.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll, 2009-09-29 § 156.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 266.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att återremittera ärendet med hänvisning till att komplettering av underlag måste göras.
Propositionsordning
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 återremitteras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 495 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:39 -107
§ 300
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) - Utredning om att göra TOP bostäder AB och
Gällivare Värmeverk AB till en egen nämnd eller tillhöra en befintlig
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad eftersom motionärens frågeställningar bedöms kunna besvaras inom ramen för utredningen om förutsättningar för en samlad kommunkoncern
(KS/2009).
Bakgrund
Sven-Erik Nilsson anför i motion inkommen den 26 januari 2009 att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att utreda om det finns fördelar med att den verksamhet som TOP-bostäder AB och Gällivare Värmeverk AB bedriver sker i nämndsoch förvaltningsform, samt att utreda om deras verksamhet i så fall ska utgöra en egen
nämnd eller införlivas i den befintliga nämndsorganisationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 mars 2009 § 57, KS 2009.156, att
föreslå att kommunstyrelsen beslutar att utreda hur en samlad kommunkoncern kan skapas, att vid fördel för kommunen att skapa en äkta kommunkoncern även se över hur
kvarvarande delar av teknisk förvaltning inom kommunen kan inordnas under detta, att
se över hur nämndsorganisationen bör anpassas till denna organisation samt att se över
utvecklings- och samordningsmöjligheter, teknisk utveckling och påverkan från externa
faktorer, t.ex. vindkraftsutbyggnad.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 april 2009 att återemittera ärendet om utredning om
förutsättningar för en samlad kommunkoncern för att se om förevarande motion kan
samordnas med denna utredning.
De frågor motionären ställer bedöms kunna besvaras inom ramen för utredningen om
förutsättningar för en samlad kommunkoncern (KS/2009:156).
Ekonomiska konsekvenser
Eftersom frågorna i förevarande motion bedöms kunna utredas inom ramen för utredning av förutsättningar för en samlad kommunkoncern (KS/2009:156) bedöms det inte
uppkomma några större kostnader för kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte finnas några konsekvenser för barn och ungdomar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 496 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad eftersom motionärens frågeställningar bedöms kunna besvaras inom ramen för utredningen om förutsättningar för en samlad kommunkoncern
(KS/2009).
Beslutsunderlag
1. Motion av Sven-Erik Nilsson angående utredning om att gör TOP-bostäder AB och
Gällivare Värmeverk AB till en egen nämnd eller tillhöra en befintlig.
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-01-26 § 22.
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-08-10.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 267.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 497 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:648 -106
§ 301
Stämmoombud NENET
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att som stämmoombud till NENET utse Steve Ärlebrand (s),
att utse Roland Axelsson (s) som ersättare.
Bakgrund
Gällivare kommun har att utse stämmoombud till NENET AB.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 498 (498)
2009-11-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:663 -107
§ 302
Ombud ägarsamråd för Filmpool Nord AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Bernt Wennström som ombud vid ägarsamråd.
Bakgrund
Ägarsamråd för Filmpool Nord AB kommer att hållas torsdag 26 november,
13.00-15.00 i Luleå. Kommunstyrelsen har att utse ombud till ägarsamrådet.
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