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 KS/2009:65 -101 
 
§ 83 
Delgivningar/Anmälningar/Kurser  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Delgivningar 
Se bilaga 1, redovisas i mapp (flik 1) vid dagens sammanträde.  
 
Anmälningar 
Se bilaga 2, redovisas i mapp (flik 1) vid dagens sammanträde. 
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 KS/2009:87 -042 

 
§ 84 
Budgetuppföljning tom april 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen skall nämnderna revidera sin verksam-
hetsplanering så att möjligheter att lämna överskott i samband med bokslutet sä-
kerställs. Sådana åtgärder har vidtagits. I bifogade budgetuppföljning uppgår de 
prognostiserade överskotten dock till en något lägre nivå än vad som krävs för att 
resultatet för 2009 skall vara i balans. 
 
Detta beror bl.a. på att beslut tagna under 2008 belastat redovisningen 2009, under 
verksamhet 943 ”Personal ut-/avveckling. I prognosen har ej heller beaktats de 
överskott som kommer att uppstå pga. lägre personalomkostnader för anställda 
under 26 år. 
 
Prognosen för åren 2010-2012 har också försämrats med ca 300 – 700 tkr per år 
pga. ny prognos för LSS- och kostnadsutjämning fr.o.m. 2010. 
 
F n föreslås inga ytterligare åtgärder med anledning av ovanstående då möjlighe-
terna att uppnå balans 2009 fortfarande bedöms föreligga.  
 
Bilagor: 
1. Ekonomienhetens skrivelse 2009-05-15.  
2. Driftbudgetuppföljning per april 2009-05-15. 
3. Resultat-, finansierings- och balansprognos 2009-2012. 
4. Budgetuppföljning januari-april 2009. 
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 KS/2009:64 -101 

 
§ 85 
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående Malmberget.  
 
Vid dagens sammanträde informerar Tommy Nyström (s) angående Malmfältsgruppens 
arbete.  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 142 (196) 
 
 2009-05-25 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:63 -104 

 
§ 86 
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion från de av kommunstyrelsens ledamöter som finns som representanter i något av de 
kommunala råd som finns i Gällivare.  
 
Wania Lindberg (s) berättar kort om kommunala handikapprådet. 
 
Birgitta Larsson (s) och Jeanette Wäppling (v) informerar om ungdomsrådet, som har 
haft sitt sista möte före sommaren den 19 maj. 
 
Maria Åhlén (s) informerar om projekt UPP.  
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 KS/2009:233 -760 

 
§ 87 
Uppdrag till socialförvaltningen ang. åtgärder gällande drogmissbruk bland unga  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för lämnad information. 
 
Protokollsanteckning 
Lars Alriksson lämnar skriftlig protokollsanteckning, se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 20 april 2009 § 81 att till dagens sammanträde begära re-
dovisning för socialnämndens arbete med drogmissbruk bland unga i Gällivare kom-
mun. Vid dagens sammanträde informerar Marianne Jonsson, socialchef, Catrine Matts-
son, utredare socialförvaltningen, Marielle Kitti, socialsekreterare och Maria Apelqvist, 
socialsekreterare. 
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 KS/2009:112 -002 

 
§ 88 
Beslutsordning för avsättningskonto för näringslivsmedel  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att besluta om anslag från avsättningskonto med slag 2285, ansvar 80, i samband med 
fastställande av budget för kommunstyrelsens näringslivsarbete på samma grunder som 
Fond för bygdemedel Gällivare. 
 
Bakgrund 
Vid avvecklingen av Näringslivsstiftelsen i Gällivare kommun överfördes kvarvarande 
medel till ett avsättningskonto, slag 2285 under ansvar 80. 
 
Medlen avser bygdemedel som avsatts för olika projekt o dyl. inom näringslivsutveck-
lingen enligt stiftelsens stadgar men som ej förbrukats.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medlen på det inrättade avsättningskontot för kvarvarande medel från den nu avveckla-
de näringslivsstiftelsen utgör bygdemedel för näringslivsfrämjande insatser. Användan-
det av dessa medel medför att behovet att skattefinansiera dessa ändamål minskar. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet har inga direkta kopplingar till barn och ungdomar men en gynnsam närings-
livsutveckling bedöms vara positiv för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott föreslår kommunstyrelsen 
 
att kommunstyrelsen beslutar om anslag från avsättningskonto med slag 2285, ansvar 
80, i samband med fastställande av budget för kommunstyrelsens näringslivsarbete på 
samma grunder som Fond för bygdemedel Gällivare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Stadgar Fond för bygdemedel Gällivare. 
2. Tjänsteskrivelse från Utvecklingsenheten. 
3. Kontoutdrag avkastningskonto. 
4. Kommunstyrelsens näringslivsutskott 2009-03-24 § 4. 
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 KS/2008:689 -141 

 
§ 89 
Finansiering av LEADER Polaris  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för år 2009 anslås 828 000 kr som Gällivare kommuns medfinansiering till LEADER 
Polaris, samt att medel anvisas från aktivitet 1411 Internationella/ EU-projekt,  
 
att ur dessa medel avräknas redan utlagda kostnader med 75 000 kr, 
 
att 828 000 kr per år avsätts i näringslivsutskottets budgetplan för åren 2010-2013, 
 
att anslaget för 2009 finansieras genom särskilt anslag från avsättningskonto 2285, med 
ansvar 80. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har tillsammans med landsbygdens organisationer och näringslivet i 
Gällivare beslutat ingår i LEADER Polaris. LEADER Polaris är ett LEADER-område 
inom landsbygdsutvecklingsprogrammet 2007-2013, som förutom Gällivare kommun 
omfattar västra Kiruna kommun, Jokkmokks kommun, Överkalix kommun och norra 
Kalix kommun. 
 
Under 2008 har en intensiv process pågått för bildande av området, val av en styrelse 
och utformning av den utvecklingsplan som ligger till grund för länsstyrelsens beslut 
om bildande av LEADER Polaris. I oktober tog länsstyrelsen det principiella beslutet att 
LEADER Polaris får bildas på grundval av den fastställda utvecklingsplanen. 

 
Den totala budgeten för hela perioden 2007-2013 för AC-BD omsluter 110,3 milj kr. 
varav medel från Landsbygdsprogrammet (LB) är 77,2 milj kr och från övrig offentlig 
finansiering (de deltagande kommunerna i Leader Polaris)13,2 milj kr.  
 
Leader Polaris i Norrbottens län tillsammans med Gällivare Jokkmokk, Överkalix och 
delar av Kiruna kommun och delar av Kalix kommun kommer att för perioden 2009-
2013 att har en projektbudget fördelad på 39,9% (44 milj kr) av den totala budgeten på 
110,3 milj kr. 
 
De deltagande kommunerna i de olika Leader områdena har möjlighet i LAG-gruppen 
att omförhandla sin medfinansiering under perioden 2007-2013. Detta skall då först ha 
skett genom kommunvisa förhandlingar där beslut om detta därefter fattas.  
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För angiven period, så kommer Gällivare kommuns offentliga medfinansiering att utgö-
ra 828 000 kr för år 2009 (se tabell) . Samma summa kommer därför att behöva bokas 
upp årligen för den resterande perioden fram till 2013. Därför kommer 828 000 kr /år att 
behöva bokas i budgetprocessen för åren 2010-2011.  
 
Leader Polaris 
 Offentlig Offentlig 
2009-2013 (OBS! 5 år) Innevånare finans/inv finans/inv/år 
Fördelat på 5 kommuner 60 491 218 kr 44 kr 
 
 Off fin totalt Off fin/år 
Kiruna 19 992 4 362 540 872 508 
Gällivare kommun 18 959 4 137 125 827 425 
Jokkmokk 5 490 1 197 996 239 599 
Överkalix 3 850 840 125 168 025 
Kalix 12 200 2 662 214 532 443 
 60 491 13 200 000 2 640 000 
 
Om en omförhandlig sker under projektperioden mellan kommunerna om den årliga 
medfinansieringsgraden fördelat på de deltagande kommunerna, så kan den årliga med-
finansieringen bli något förändrad. 
 
För perioden 2007-2008 har inga medel avsatts men vissa kostnader har uppstått för 
Gällivare kommun i bildandeprocessen. Gällivare kommun har meddelat interimsstyrel-
sen för LEADER Polaris att dessa insatser ses som en del av medfinansieringen när 
denna blir klar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella anslag bekostas av näringslivsmedel (bygdemedel och bygdemedelsfond). 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Landsbygdsutveckling genom LEADER Polaris bedöms ha positiva effekter för lands-
bygdens barn- och ungdomar. Inom LEADER betonas behovet av särskilda insatser för 
barn- och ungdom på landsbygden. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott föreslår kommunstyrelsen 
 
att för år 2009 anslås 828 000 kr som Gällivare kommuns medfinansiering till LEADER 
Polaris, samt att medel anvisas från aktivitet 1411 Internationella/ EU-projekt,  
 
att ur dessa medel avräknas redan utlagda kostnader med 75 000 kr, 
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att 828 000 kr per år avsätts i näringslivsutskottets budgetplan för åren 2010- 2013, 
 
att anslaget för 2009 finansieras genom särskilt anslag från avsättningskonto 2285, med 
ansvar 80. 
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse Utvecklingsenheten. 
2. Kommunstyrelsens näringslivsutskott 2009-03-24 § 6. 
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 KS/2009:243 -007 

 
§ 90 
Rådgivningsrapport: Utvärdering av utvecklingsenhetens verksamhet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag till översyn av organisationen med 
anledning av rapporten. 
 
Bakgrund 
Öhrlings PWC har inom ramen för sitt revisionsuppdrag för Gällivare kommun granskat 
näringslivs- och utvecklingsarbetet på näringslivsutskottets uppdrag. 
 
Utvärderingen har inriktats på 
– ambitionerna vid bildandet av Utvecklingsenheten, 
– gränssnittet mellan enheten och Expandum och Expandums roll i det operativa när-

ingslivs- och tillväxtarbetet i kommunen, 
– hur kommunen uppfattas av det lokala näringslivet när det gäller företagsklimat, 

samverkan och betydelse för näringslivets utveckling, 
– utvecklingsenhetens prioritering av insatser och resursnyttjande, 
– finns behov av renodling mellan delverksamheterna i enheten, 
– särskilt belysa kopplingen mellan informationsinsatserna och arbetet med närings-

livsutveckling liksom fördelning av resurser däremellan och fördelningen mellan 
kommunintern informationsarbete och externa informationsinsatser, samt 

– viss uppföljning av de synpunkter som framkom vid revision av näringslivsarbetet i 
Gällivare år 2001. 

 
Rapporten omfattar nulägesbeskrivning inkl ekonomi, resultat, gränssnittet mellan Ut-
vecklingsenheten och Expandum, Företagsklimat och samverkan, prioritering av insat-
ser och resursnyttjande, renodling mellan delverksamheter, uppföljning av tidigare revi-
sion samt slutsatser och förslag. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Rapporten har framtagits inom befintliga ramar. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Rapporten bedöms inte röra barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott föreslår kommunstyrelsen 
 
att kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag till översyn av organisationen med 
anledning av rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport Öhrlings PWC april 2009. 
2. Tjänsteskrivelse Utvecklingsenheten. 
3. Kommunstyrelsens näringslivsutskott 2009-05-04 § 17. 
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 KS/2009:254 -011 

 
§ 91 
Översyn av Program för kommuntäckande översiktsplan för Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att skicka ut Program för kommuntäckande översiktsplan för Gällivare kommun på re-
miss till berörda. 
 
Bakgrund 
Enligt plan- och bygglagen skall alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som aktuali-
tetsförklaras av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Ärendet upptas till behandling. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-04, § 66. 
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 KS/2009:211 -531 

 
§ 92 
Ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken i Norrbotten AB.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslaget till nytt konsortialavtal mellan Norrbottens läns landsting samt Arje-
plogs, Arvidsjaurs, Bodens, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Luleå, 
Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner avseende kollektiva trafi-
ken i Norrbottens län, 
 
att anta förslaget till ny fördelningsmodell.  
 
Bakgrund 
Ny kostnadsföredelningsmodell för Länstrafiken Norrbotten AB upptas till behandling.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från NLL och Kommunförbundet samt Konsortialavtal. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2009-05-05. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-04 § 71. 
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 KS/2009:234 -106 

 
§ 93 
Ombud till Inlandsbanan AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som ombud utse Steve Ärlebrand (s). 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har att utse stämmoombud till Inlandsbanan AB. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som ombud utse Steve Ärlebrand (s). 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-04 § 73. 
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 KS/2009:208 -026 

 
§ 94 
Obligatorisk legitimation för anställda i Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till service- och tekniknämnden för komplettering med riktlin-
jer, ekonomiska beräkningar, möjlighet för synskadade att läsa av ID-kort m.m.  
 
Bakgrund 
Riskhanteringsgruppen i Gällivare har diskuterat behovet av en obligatorisk legitima-
tionshandling för anställda i Gällivare kommun. Gruppen beslutade att frågan skulle 
utredas under 2009 och att ett åtgärdsförslag skulle utarbetas. 
 
Frågan har nyligen aktualiserats efter incident inom äldreomsorgen. Enligt inkommen 
rapport från socialtjänsten blev en äldre dam uppringd av en person som utgav sig till-
höra hemtjänsten vilket senare visade sig vara felaktigt. Händelsen upplevdes obehaglig 
och har medfört att säkerhetssamordnaren har fått uppdraget att snarast presentera för-
slag till åtgärder dels för hemtjänstens verksamhet men också för hela den kommunala 
verksamheten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Totalt krävs cirka 45 000 kronor i investering för produktion av cirka 1 000 ID-
kort/passerkort. Den kostnaden ska jämföras med nuvarande kostnad för passerkort cir-
ka 60 kronor per kort. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ur trygghetssynpunkt är det värdefullt om personal som arbetar med barn och unga ock-
så har ID-kort. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
 
att ID-kort enligt ovanstående förslag införs för anställda i GälIivare kommun, 
 
att investering- och driftskostnader finansieras gemensamt av kommunens förvaltningar, 
 
att service- och teknikförvaltningen förankrar förslagen om ansvar för tillverkning av 
kort, drift och underhäll av systemet och kostnaden för ID-kort efter 2010 och åter-
kommer till nämnden i den frågan. 
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Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 52, 2009-03-31. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-04 § 74. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar  
 
att återremittera ärendet till service- och tekniknämnden för komplettering med riktlin-
jer, ekonomiska beräkningar, möjlighet för synskadade att läsa av ID-kort m.m.  
 
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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 KS/2009:213 -805 

 
§ 95 
Hyresbidrag m.m. för IOGT/NTO LF1460 Hermelinen i Gällivare  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inte utbetala hyresbidrag till IOGT/NTO, med hänvisning till avtal från 1964 inte är 
tillämpligt. Föreningen hänvisas till kommunens ordinarie stödsystem för föreningar.  
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Monica Hedström (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se 
bilaga 2. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun och Malmbergets Godtemplares Byggnadsförening tecknande 1964 
ett avtal som avsåg att reglera lokalfrågan för föreningen då man sålde fastigheten Duv-
kullan i Malmberget till kommunen. Avtalet skulle gälla i 50 år, dvs. till 2014. 
 
Under åren har avtalet hanterats på olika sätt och under de senaste åren har kommunen 
betalat hyran, uppgående till ca 71 000 kr/ år, för de lokaler som IOGT/UNF haft för sin 
ungdomsverksamhet, det s.k. Bygget i Malmberget (f.d. gymnastiksalen Centralskolan) 
som nu rivits. Därefter har samma summa utgått i hyresbidrag för den verksamhet som 
föreningen bedrivit i Gröna Skolan. Medel har anvisats ur verksamhet 306, Stöd till 
samlingslokaler, under kommunstyrelsen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inom budgetramen för verksamhet 306 Stöd till samlingslokaler finns medel avsatta för 
ändamålet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett eventuellt beslut om att bidrag till hyra inte ska utgå kan ha negativa effekter för 
barn och ungdom eftersom föreningens verksamhet riktas mot dessa grupper. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att inte utbetala hyresbidrag till IOGT/NTO, med hänvisning till avtal från 1964 inte är 
tillämpligt. Föreningen hänvisas till kommunens ordinarie stödsystem för föreningar.  
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Beslutsunderlag 
1. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2009-04-09. 
2. Verksamhetsrapporter IOGT/ NTO. 
3. Avtal per 1964 samt tidigare beslut i kommunstyrelsen. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-04 § 75. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar att hyresbidrag om 71 000 kr betalat ut till IOGT/NTO. 
 
Wania Lindberg (s) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Wania Lindbergs förslag till beslut. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Wania Lindberg förslag. 
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 KS/2007:442 -109 

 
§ 96 
Utvärdering av årets verksamhet 2008 och förslag på fortsatt arbete 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utvärdering av årets verksamhet för 2008 och lägga den till handlingarna, 
 
att permanenta utmärkelsen Årets Verksamhet, 2 priser på vardera 10 000 kr delas ut 
årligen, 
 
att avsätta 35 000 kronor för Årets Verksamhet 2009. Medel anvisas ur: slag 5, ansvar 
80 verksamhet 941, kommunstyrelsens oförutsedda och sätts in på slag 4839, ansvar 
15301, verksamhet 841, aktivitet 228, gåva till personal, 
 
att utmärkelsen för 2010 och framåt inarbetas i budget, 
 
att styrgruppen 2009-2010 består av Birgitta Larsson (s), Jeanette Wäppling (v) och 
Margareta Pohjanen (s), 
 
att vinnarna årligen presenteras i kommunfullmäktige, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade att genomföra utmärkelsen årets verksamhet för 2008 för 
första gången. I december 2008 så delades 4 pris ut till Årets verksamheter. Syftet med 
utmärkelsen var att lyfta fram och uppmärksamma verksamheter som bedriver kvali-
tetsutveckling på sina arbetsplatser. I beslutet ingick en utvärdering av utmärkelsen som 
skall presenteras kommunfullmäktige. I utvärderingen läggs också ett förslag på fortsatt 
arbete med utmärkelsen för 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I förslaget för det fortsatta arbetet fr.o.m. 2009 så innebär det ekonomiska konsekvenser 
för kommunstyrelsens budget. Förslaget innebär en satsning på 35 000 kr för utmärkel-
sen Årets verksamhet årligen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget har inga direkta konsekvenser för barn och unga. Om förslaget antas så inne-
bär det att 2 verksamheter kommer att tilldelas pris som årets verksamhet.  
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Det kan innebära att verksamheter där barn och unga finns tilldelas pris och således an-
vända prispengarna till verksamheten på något sätt som kanske kommer barn och unga 
tillgodo. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna utvärdering av årets verksamhet för 2008 och lägga den till handlingarna, 
 
att permanenta utmärkelsen Årets Verksamhet, 2 priser på vardera 10 000 kr delas ut 
årligen, 
 
att avsätta 35 000 kronor för Årets Verksamhet 2009. Medel anvisas ur: slag 5, ansvar 
80 verksamhet 941, kommunstyrelsens oförutsedda och sätts in på slag 4839, ansvar 
15301, verksamhet 841, aktivitet 228, gåva till personal, 
 
att utmärkelsen för 2010 och framåt inarbetas i budget, 
 
att styrgruppen 2009-2010 består av Birgitta Larsson (s), Jeanette Wäppling (v) och 
Margareta Pohjanen (s), 
 
att vinnarna årligen presenteras i kommunfullmäktige, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-03-23. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-04 § 76. 
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 KS/2009:30 -730 

 
§ 97 
Program för funktionshinderfrågor 2009-06-30 -- 2012-07-01  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Program för funktionshinderfrågor 2009-07-01 – 2012-06-30 för nämnder och 
styrelser i Gällivare kommun, 
 
att för att följa terminologirådets råd, ändra namnet Handikappråd till ”Rådet för funk-
tionshinderfrågor” att gälla från och med 2009-07-01. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 11 februari 2008 beslutat att bilda en arbetsgrupp bestående av 
politiker och tjänstemän som tillsammans med handikappkonsulenten ska utarbeta ett 
handkappolitiskt program för år 2009-2012. Politikerna i arbetsgruppen beslutade 30 
maj 2008 att arbetsgruppens utsedda tjänstemän i respektive förvaltning skall arbeta 
efter FN:s standardregler för att människor med funktionsnedsättning skall få lika värde 
och samma möjligheter som övriga medborgare och få lika del i förbättringar av lev-
nadsvillkor som är resultatet av ekonomisk och social utveckling.  
 
Kommunfullmäktige i Gällivare antog 1996 att kommunen skulle ha ett Handikappoli-
tiskt program för åren 1997 – 2002. Detta program reviderades 2003 och ett nytt pro-
gram antogs av Kommunfullmäktige att gälla för åren 2004 – 2007. Under 2008 har en 
revidering åter skett av det Handikappolitiska programmet. 
 
Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt för hur samhället ska utfor-
mas. Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för sam-
hället. 
Funktionshinderperspektivet skall ingå som en naturlig och integrerad del i varje verk-
samhet så att människor med funktionsnedsättning också omfattas av delaktighet och 
jämlikhet. 
 
Det nu omarbetade programmet bygger vidare på de två tidigare programmen och dess 
långsiktiga tillvägagångssätt. För att förverkliga målsättningarna har konkreta åtgärder 
arbetats fram tillsammans med politiker och tjänstemän från kommunens nämnder och 
förvaltningar och handikappföreningarna i Gällivare Kommun. 
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Programmet har lämnats för yttrande till Handikapprådet, Pensionärsrådet, Ungdomsrå-
det och kommunens handikappföreningar via HSO, (Handikappförbundens samarbets-
organisation) samt alla kommunens nämnder.  Synpunkter från dessa har tagits med i 
programmet för funktionshinderfrågor. Nämnas kan att Service- och tekniknämnden har 
påtalat att det ska ges möjlighet att delta i utbildningar, information och andra aktiviteter 
som görs i kommunen syfte att öka kunskapen och medvetenheten. Denna kostnad har 
ej tagits med i programmet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingår i förvaltningarnas budgetar.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I programmet har hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsnedsättning vilket 
även framgår av yttrandet från Ungdomsrådet. 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Program för funktionshinderfrågor 2009-07-01 – 2012-06-30 för nämnder och 
styrelser i Gällivare kommun, 
 
att för att följa terminologirådets råd, ändra namnet Handikappråd till ”Rådet för funk-
tionshinderfrågor” att gälla från och med 2009-07-01. 
 
Beslutsunderlag 
1. Remissyttrande Kommunala handikapprådet 2009-02-12 § 9. 
2. Remissyttrande Kommunala pensionärsrådet 2009-01-16 § 10. 
3. Remissyttrande Ungdomsrådet 2009-01-18. 
4. Remissyttrande kommunens handikappföreningar, HSO 2009-02-11. 
5. Yttrande Socialnämnden 2009-03-26 § 23. 
6. Yttrande Service och tekniknämnden 2009-03-31 § 56. 
7. Yttrande Barn utbildning och kulturnämnden 2009-04-07 § 55. 
8. Yttrande Miljö och byggnämnden 2009-03-12 § 48. 
9. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-04-01.  
10. Program för funktionshinderfrågor, 2009-07-01--2012-06-30. 
11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-04 § 78. 
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 KS/2008:566 -403 

 
§ 98 
Energiplan för Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillsätta en utredning i syfte att ta fram en energiplan, 
 
att en arbetsgrupp med sakkunniga representanter inom energiområdet tillsätts. 
 
Bakgrund 
Enligt lag (SFS 1977:439) om kommunal energiplanering är varje kommun skyldig att 
ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Om genomföran-
det av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljöanalys upprät-
tas. Vidare står det i lagen att kommunen ska i sin planering främja hushållning med 
energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Energiplanen ska beslutas 
av kommunfullmäktige. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I dagsläget medför ärendet inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I dagsläget medför ärendet inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsen tillsätter en utredning i syfte att ta fram en energiplan, 
 
att en arbetsgrupp med sakkunniga representanter inom energiområdet tillsätts. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-10-08. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-04 § 79. 
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 KS/2008:565 -403 

 
§ 99 
Miljöplan för Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillsätta en utredning i syfte att ta fram en miljöplan, 
 
att en arbetsgrupp bestående av representanter från miljö- och byggkontoret och service- 
och teknikförvaltningen tillsätts. 
 
Bakgrund 
1999 antog riksdagen 15 nationella miljömål och 2005 beslutade riksdagen om ett 16:e 
miljömål, Biologisk mångfald. Miljömålen i Sverige beskriver de kvaliteter som vår 
miljö måste ha för att vara miljömässigt hållbar på lång sikt och ska i huvudsak vara 
uppnådda 2020, för klimatmålet gäller 2050. Tanken bakom de nationella miljökvali-
tetsmål som riksdagen slagit fast är att vi till nästa generation ska lämna över ett sam-
hälle där de stora miljöproblemen är lösta, vilket innebär att påverkan på miljön ska ha 
reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara. 
 
För att förtydliga miljömålsarbetet har riksdagen också beslutat om mätbara delmål som 
ska uppfyllas till år 2010. Länsstyrelsen i Norrbotten har i sin tur tagit fram regionala 
miljömål och många av dessa är identiska med de nationella. De regionala delmålen är 
tidsatta, oftast innan år 2010 och är etapper som ska nås på vägen till de övergripande 
målen. De regionala miljömålen med dess delmål ska ligga till grund för kommunens 
miljöarbete.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I dagsläget medför ärendet inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I dagsläget medför ärendet inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsen tillsätter en utredning i syfte att ta fram en miljöplan, 
 
att en arbetsgrupp bestående av representanter från miljö- och byggkontoret och service- 
och teknikförvaltningen tillsätts. 
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Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-10-01. 
2. Kommunstyrelsen arbetsutskott 2009-05-04 § 80. 
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 KS/2008:467 -106 

 
§ 100 
Samverkan angående upphandling och inköp inom Lapplands kommunalförbund  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återföra 177 000 kr i beviljade projektmedel från verksamhet 491 ”Lapplands kom-
munalförbund” med ansvar 154012 till verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel”.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Gällivare kommun beslutade den 1 september 2008 att anslå 
177 000 kr i projektmedel till Lapplands kommunalförbund för en förlängning av pro-
jektet Upphandling/Inköp. Kostnaderna för projektet har dock ingått i LKF:s totala bud-
getäskande till medlemskommunerna för verksamhetsåret 2009. Gällivare kommun be-
hövde därmed inte ta ett särskilt beslut om att tillskjuta medel till projektet och medlen 
kan återföras. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
177 000 kr i tidigare beviljade projektmedel återförs till verksamhet 941 ”Utvecklings-
medel”. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att återföra 177 000 kr i beviljade projektmedel från verksamhet 491 ”Lapplands kom-
munalförbund” med ansvar 154012 till verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel”.  
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2009-05-06. 
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 KS/2009:269 -103 

 
§ 101 
Överenskommelse om samarbete mellan Polisen och Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna den nya överenskommelsen som samarbete mellan Polisen och Gällivare 
kommun, 
 
att beslutet ska delges kommunfullmäktige, 
 
att uppföljning av resultat och utvärdering av genomförda brottsförebyggande insatser 
delges kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Sedan år 2002 har Gällivare kommun ett lokalt brottsförebyggande råd. Rådet inrättades 
med inriktning på situationell brottsprevention och består av representanter från Gälliva-
re kommun, Gällivarepolisen, Top Bostäder AB, Företagarna m.fl. Den 1 december 
2008 träffade kommunen en ny överenskommelse med Polisen angående hur detta arbe-
te ska bedrivas i framtiden. Den nya överenskommelsen sammanfattas i korthet här 
nedan. Överenskommelsen i fulltext biläggs ärendet.  
 
Enligt den nya överenskommelsen ska Polisen och Gällivare kommun vara de drivande 
parterna i det brottsförebyggande rådet, som i övrigt ska bestå av ett begränsat antal 
personer. Alla deltagare i rådet ska ha ett tydligt mandat att träffas regelbundet med 
kommunen som sammankallande. Till enskilda möten ska även representanter för andra 
aktörer, t ex föreningar, företag och myndigheter kunna adjungeras. Arbetet i brottsfö-
rebyggande rådet ska redovisas till polis- och kommunledning.  
 
Överenskommelsen säger även att arbetet med den brottsförebyggande samverkan ska 
bygga på fem steg: 
 
1. Kommunen och Polisen samlar in fakta om tillståndet i kommunen. 
2. En gemensam lägesbild upprättas. 
3. Konkreta handlingsplaner upprättas angående lämpliga åtgärder. Vem ska göra vad 
och när? 
4. Konkret operativt arbete vidtas därefter. 
5. Resultaten följs upp och utvärdering sker av genomförda brottsförebyggande insatser. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Överenskommelsen medför inga nya ekonomiska konsekvenser utöver de åtaganden 
som redan gäller avseende kommunens deltagande i det brottsförebyggande rådet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En starkare samverkan mellan kommun och polismyndighet inom ramen för det lokala 
brottsförebyggande rådet bedöms medföra positiva konsekvenser för kommunens barn 
och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna den nya överenskommelsen som samarbete mellan Polisen och Gällivare 
kommun, 
 
att beslutet ska delges kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1. Överenskommelse om samarbete mellan Polisen och Gällivare kommun 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2009-05-05. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut samt  
 
att uppföljning av resultat och utvärdering av genomförda brottsförebyggande insatser 
delges kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplingss förslag till beslut. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings 
förslag. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 167 (196) 
 
 2009-05-25 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:235 -148 

 
§ 102 
Yttrande enligt 8 kap 1 § minerallagen angående ansökan om bearbetnings-
koncession för området Malmberget K nr 5 i Gällivare kommun. Sökande: LKAB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta och avge följande som yttrande i ärendet: 
 
Sökt bearbetningskoncessionsområde är av riksintresse för mineralutvinning. Gällivare 
kommun har därför i sin översiktsplan FÖP 2008-2025, antagen av kommunfullmäktige 
3 november 2008, § 166 lagt ut ifrågavarande område som naturmark. Området är ej 
heller detaljplanelagt. 
 
Området för sökt koncession beröras ej av något skydd enligt 4 kap och 6 kap 
Miljöbalken. 
 
För övriga kommunala intresseområden vägar, va-ledningar finns redan 
överenskommelser med LKAB. 
 
Koncessionsområdet tangerar norra gränsen för Malmbergets kyrkogård, som för 
alllmänheten har en speciell betydelse med känslomässiga bindningar. Pga. denna 
aspekt ska avgränsningen mot kyrkogården utföras så att nödvändig hänsyn tas till 
platsens speciella betydelse. 
 
Gruvverksamhetens miljökonsekvenser är reglerade i det miljötillstånd enligt 
Miljöbalken, som meddelats av Miljödomstolen 11 december 2007 för LKAB:s 
gruvverksamhet i Malmberget/Vitåfors. 
 
Bakgrund 
LKAB ansökar om utökad bearbetningskoncession för utvinning av 
järnmalmsfyndigheterna kallade ViRi- och Partamalmerna. Grunden för ansökan är att 
vid fortsatt brytning av ifrågavarande malmkroppar ned till 1250 m nivån måste 
nuvarande koncessionsområde utökas med c:a 100 m i syd/sydvästlig riktning. Enligt 
tidplanen startar tillredningen av området år 2009 eller så snart koncession erhållits, 
brytningen av malm beräknas starta år 2012. 
 
Enligt fördjupad översiktsplan 2008-2025, antagen av kommunfullmäktige 3 november 
2008, är sökt koncessionsområde utlagt som naturmark och inom riksintresse för 
värdefulla ämnen eller mineral. Detaljplan saknas för området. Markägare är LKAB.  
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Inom koncessionsområdet ligger LKAB:s bostadsområde i norra Kilen. Intilliggande 
bostadsområden är Södra delarna av Kilen, Malmsta och Ormkullen. Vidare är 
Malmbergets begravningsplats och Kaptensgårdens spåranläggning belägna intill 
koncessionsområdet. 
 
Enligt inlämnad miljökonsekvensbeskrivning kan verksamheten ge upphov till 
markdeformationer inom koncessionsområdet, samt ev buller, vibrations- störningar och 
damning i närområdet. LKAB innehar tillstånd enligt Miljö- balken för brytning av 
högst 20 Mton järnmalm samt för malmförädlings- verksamheten i Vitåfors. 
Miljödomstolens dom den 11 december 2007 och miljööverdomstolens dom 11 
december 2008. I tillståndet regleras gruvverksamheten i ett antal villkor. Dessa villkor 
gäller även för den nya utökade bearbetningskoncessionen. 
 
Länsstyrelsen Norrbotten anhåller om Gällivare kommuns yttrande i ärendet. 
 
Förslag til yttrande 
Sökt bearbetningskoncessionsområde är av riksintresse för mineralutvinning. Gällivare 
kommun har därför i sin översiktsplan FÖP 2008-2025, antagen av kommunfullmäktige 
3 november 2008, § 166 lagt ut ifrågavarande område som naturmark. Området är ej 
heller detaljplanelagt. 
 
Området för sökt koncession beröras ej av något skydd enligt 4 kap och 6 kap 
Miljöbalken. 
 
För övriga kommunala intresseområden vägar, va-ledningar finns redan 
överenskommelser med LKAB. 
 
Koncessionsområdet tangerar norra gränsen för Malmbergets kyrkogård, som för 
alllmänheten har en speciell betydelse med känslomässiga bindningar.  
P.g.a denna aspekt bör avgränsningen mot kyrkogården utföras på en därav utvald 
utformning. 
 
Gruvverksamhetens miljökonsekvenser är reglerade i det miljötillstånd enligt 
Miljöbalken, som meddelats av Miljödomstolen 11 december 2007 för LKAB:s 
gruvverksamhet i Malmberget/Vitåfors. 
 
Beslutsunderlag 
1. LKAB:s ansökan om bearbetningskoncession för fortsatt brytning av ViRi- och 
Partamalmerna. 
2. Fördjupad översiktsplan 2008-2025, antagen av Kf 3 november 2008, § 166 
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Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar  
 
att anta och avge följande som yttrande i ärendet: 
 
Sökt bearbetningskoncessionsområde är av riksintresse för mineralutvinning. Gällivare 
kommun har därför i sin översiktsplan FÖP 2008-2025, antagen av kommunfullmäktige 
3 november 2008, § 166 lagt ut ifrågavarande område som naturmark. Området är ej 
heller detaljplanelagt. 
 
Området för sökt koncession beröras ej av något skydd enligt 4 kap och 6 kap 
Miljöbalken. 
 
För övriga kommunala intresseområden vägar, va-ledningar finns redan 
överenskommelser med LKAB. 
 
Koncessionsområdet tangerar norra gränsen för Malmbergets kyrkogård, som för 
alllmänheten har en speciell betydelse med känslomässiga bindningar. Pga. denna 
aspekt ska avgränsningen mot kyrkogården utföras så att nödvändig hänsyn tas till 
platsens speciella betydelse. 
 
Gruvverksamhetens miljökonsekvenser är reglerade i det miljötillstånd enligt 
Miljöbalken, som meddelats av Miljödomstolen 11 december 2007 för LKAB:s 
gruvverksamhet i Malmberget/Vitåfors. 
 
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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 Ks/2009:276 -706 

 
§ 103 
Ändring av 2009 års taxa för vård- och omsorgsavgift  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta det av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa,  
 
att anta det nya förslaget på vårdavgift utifrån den procentuella uppdelningen av in-
komster/vårdtyngd för boende i eget hem, 
 
att anta reduceringsregler med den ändringen att avsnittet om avlastning utgår, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Bakgrund 
1 juli 2002 infördes den s k maxtaxan (högkostnadsskydd), vilket innebär att omsorgs-
avgiften i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolftedel av 48% av pris-
basbeloppet. Socialstyrelsen meddelar vid årets början vilket beloppet är. De meddelar 
även minimibelopp som används vid uträkning av vårdavgiften. 
 
Boende inom särskilda boendeformer betalar mellan 0 kr och maxbeloppet, beroende på 
inkomst och bostadskostnad. För 2009 är maxbeloppet 1 712 kr/mån. 
 
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av 
sin inkomst, enligt följande; 
 
Vårdtyngd 1 = 2 % av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat 
till 600 kr/mån. 
Vårdtyngd 2 = 4 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvård-
nad exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga 
allergier måste städningen genomföras varje vecka. 
Vårdtyngd 3 = 6 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 
2 ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger). 
Vårdtyngd 4 = 8 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 
2 ggr/dag, 7 dagar i veckan. 
Vårdtyngd 5 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad 
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.  
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REDUCERINGSREGLER 
 
Omsorgsavgiften debiteras från den första dagen vård- eller hemtjänstinsatsen sätts in. 
Omsorgsavgiften är en månadsavgift och delas med 30 dagar, vid de tillfällen då endast 
en del av avgiften skall debiteras för den månaden. Omsorgsavgiften avregistreras från 
den dag vårdinsatsen upphör. 
 
Makar i eget boende där båda har omsorgsavgift och den ena maken tillfälligt vistas på 
avlastning, betalar den hemmavarande maken endast halv omsorgsavgift och den som är 
på avlastning avlastningsavgift med 90 kr/dygn. Har endast maken som vistas på avlast-
ning omsorgsavgift, tas denna avgift bort och avlastningsavgift utgår istället. 
 
Omsorgsavgiften upphör vid minst 7 dagars sammanhängande frånvaro-/uppehåll, un-
der förutsättning att frånvaron anmälts minst en vecka innan. Ingen vårdavgift utgår 
heller vid minst 7 dagars lasarettsvistelse eller motsvarande.  
 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING  
 
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av 
sin inkomst och förslaget innebär en höjning av samtliga inkomstnivåer med 1 % enl 
följande; 
 
Vårdtyngd 1 = 3 % av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat 
till 600 kr/mån. 
Vårdtyngd 2 = 5 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvård-
nad exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga 
allergier måste städningen genomföras varje vecka. 
Vårdtyngd 3 = 7 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 
2 ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger). 
Vårdtyngd 4 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 
2 ggr/dag, 7 dagar i veckan. 
Vårdtyngd 5 = 10 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad 
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.  
    
Att under reduceringsreglerna utgår avsnittet om makar där ena maken tillfälligt vistas 
på avlastning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Denna förändring innebär en inkomstökning med ca 50 tkr/år.  
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Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta det av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa,  
 
att anta det nya förslaget på vårdavgift utifrån den procentuella uppdelningen av in-
komster/vårdtyngd för boende i eget hem, 
 
att anta reduceringsregler med den ändringen att avsnittet om avlastning utgår, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för vårdavgift/omsorgsavgift för år 2009, fastställd av kommunfullmäktige 
2008-09-29 § 124, gäller fr o m  2009-01-01. 
2. Socialnämnden 2009-05-07 § 47. 
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Ks/2009:277 -706 

 
§ 104 
Ändring av 2009 års taxa för trygghetslarm  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta avgift för trygghetslarm med 150 kr/mån, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Bakgrund 
Trygghetslarm kan sökas av den enskilde och är ett bistånd i eget boende som innebär 
möjlighet att bo kvar längre i hemmet trots ett ökat behov av hjälp.  
 
Larmutrustningen hyrs av förvaltningen och installeras i hemmet för att den enskilde via 
en knapptryckning kunna påkalla hjälp. Larmet kopplas till räddningstjänstens larmcen-
tral eller till hemtjänstpersonal eller till anhörig. Till larmet kan även andra funktioner 
kopplas, exempelvis spisvakt, dörrlarm m.m. 
 
Motsvarande larm finns i servicehus och på gruppboenden och är då kopplat till perso-
nalen.  
 
Förvaltningens kostnad är dels utrustning, reparationer och åtgärder i samband med 
larm. Det tillkommer även en avgift till räddningstjänsten för larmmottagning. 
 
100 kr/mån för samtliga med beslut om trygghetslarm enl. SoL kap 4 § 1. 
 
Denna taxa ingår i inkomstberäkningen vid uträkningen av maxtaxa inom vård och om-
sorg. Vilket betyder att inkomstutrymme måste finnas för att kunna ta ut avgiften för 
trygghetslarm.  
 
Vid jämförelse med andra kommuner kan vi konstatera att vi ligger bland de lägre, av-
giften i andra kommuner varierar mellan 125 – 200 kr/mån, förutom Kiruna som har 56 
kr/mån. Boden har 153 kr/mån. 
 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING  
 
Förslaget är att höja taxan med 50 kr/mån, dvs den nya taxan blir då 150 kr/mån.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Intäktsökningen blir ca 130 tkr/år. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta avgift för trygghetslarm med 150 kr/mån, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige 2008-
09-29 § 125, gäller fr o m 2009-01-01. 
2. Socialnämnden 2009-05-07 § 45. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 175 (196) 
 
 2009-05-25 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Ks/2009:278 -706 

 
§ 105 
Ändring av 2009 års taxa för familjerådgivning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta avgiften för familjerådgivning med 80 kr/samtal, dock kostnadsfritt upp till  
20 års ålder, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Bakgrund 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla familjerådgivning och i Gällivare har den fun-
nits sedan 1995. Syftet med familjerådgivningen är att ha en öppen verksamhet dit 
kommunens invånare kan vända sig när de känner behov av att samtala med någon ut-
omstående, oavsett om det är ett relationsproblem eller inte. 
 
Allt sedan familjerådgivningen startade upp har avgiften för de enskilda varit 60 
kr/samtal vilket då var den kostand landstinget tog ut för sjukgymnastbehandling, psy-
kologsamtal etc. Kommunen har aldrig höjt denna avgift trots att landstinget höjt sin för 
dessa besök. Personer under 20 år betalar ingen avgift. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Personer under 20 år betalar ingen avgift. 
 
Det finns möjlighet att få familjerådgivningen beviljad som bistånd efter utredning och 
beslut av handläggare på biståndsenheten och då tas ingen avgift ut från den enskilde. 
 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING  
 
Förslag finns på att höja taxan från 60 kr/samtal till 80 kr/samtal. Taxan följer då lands-
tingets taxa vid motsvarande tjänster. För övrigt är taxan oförändrad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den beräknade intäktsökningen blir ca 7 tkr/år. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
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att anta avgiften för familjerådgivning med 80 kr/samtal, dock kostnadsfritt upp till 20 
år, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige 
2008-09-29 § 130, gäller fr o m 2009-01-01. 
2. Socialnämnden 2009-05-07 § 46. 
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 Ks/2009:279 -706 

 
§ 106 
Ändring av 2009 års taxa för Kostavgift  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den föreslagna höjningen av kostavgifterna enligt följande; 
 
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension)  2 930 kr/mån 
Matservering på servicehus 50 kr/portion 
Korttidshem (omsorgen) 60 kr/dygn 
Matdistribution (leverans till eget boende) 50 kr/portion  
Frukost 29 kr/portion 
Mellanmål/fika 12 kr/portion 
Kvällsmål 17 kr/porton 
 
att höja kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet till 79 kr/dygn, 
 
att reduceringsreglerna är oförändrade, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Bakgrund 
Merparten av all kost som serveras till brukarna beställs via Matlaget. 
 
De flesta boende inom särskilda boendeformer har sk helpension de betalar 2 712 
kr/mån och i det priset ingår frukost, lunch, middag och mellanmål.  
 
Kostavgiften baseras på självkostnadsprincipen; 
 
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension)  2 712 kr/mån 
Matservering på servicehus 38 kr/portion 
Korttidshem (omsorgen) 54 kr/dygn 
Frukost  27 kr/portion 
Mellanmål/fika 11 kr/portion 
Kvällsmål 16 kr/porton 
Matdistribution (leverans till eget boende)  36 kr/portion 
 
Matdistribution erhålls efter ansökan och är behovsprövad enligt SoL kap 4§ 1. 
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Inför 2009 har kostnaderna för maten som beställs via Matlaget återigen höjts med drygt 
8 %. Av den anledningen ser sig socialförvaltningen tvingad att höja kostavgifterna för 
att möta Matlagets kostnadsökning. 
 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension) 2 930 kr/mån 
Matservering på servicehus 50 kr/portion 
Korttidshem (omsorgen) 60 kr/dygn 
Matdistribution (leverans till eget boende) 50 kr/portion  
 
Frukost, mellanmål och kvällsmål föreslås slopas inom särskilda boendeformer och er-
sätts av den s k helpensionsavgiften.  
 
Dessutom föreslås att införa en kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet med 91 
kr/dygn. 
 
Vid jämförelser med andra kommuner kan vi konstatera att vi ligger förhållandevis lågt. 
Matdistributionen i andra kommuner varierar mellan 37 – 52 kr/mån och avgiften för 
helpension mellan 2 400 – 2 970 kr/mån. Här ligger Kiruna på 2 457 kr/mån och Boden 
2 970 kr/mån. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna avgiftshöjningarna ger en intäktsökning på 780 tkr/år. 
 
REDUCERINGSREGLER 
 
Avdrag för kost görs fr om 2:a dagen vid lasarettsvistelse eller annan oplanerad frånva-
ro. Vid planerad frånvaro som anmäls minst en vecka i förväg görs kostavdrag redan 
från 1:a dagen. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta den föreslagna höjningen av kostavgifterna enligt följande; 
 
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension)  2 930 kr/mån 
Matservering på servicehus 50 kr/portion 
Korttidshem (omsorgen) 60 kr/dygn 
Matdistribution (leverans till eget boende) 50 kr/portion  
Frukost 29 kr/portion 
Mellanmål/fika 12 kr/portion 
Kvällsmål 17 kr/porton 
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att höja kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet till 79 kr/dygn, 
 
att reduceringsreglerna är oförändrade, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för kostavgift 2009, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 126, gäller 
fr.o.m. 2009-01-01. 
2. Socialnämnden 2009-05-07 § 47. 
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 Ks/2009:280 -706 

 
§ 107 
Ändring av 2009 års taxa för avgift för förbrukningsartiklar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till avgift för förbrukningsartiklar till 150 kr/mån, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Bakgrund 
I särskilt boende tillhandahålls hjälpmedel så även inkontinenshjälpmedel. Förbruk-
ningsartiklar ingår inte utan ska bekostas och köpas in av den enskilde eller god 
man/anhörig. I prop. 2000/01:149 avseende förbehållsbelopp vid bestämmande av av-
gift inom äldre- och handikappomsorg fastställs kostnaden för förbrukningsartiklar till 
190 kr/månad.  
 
Många anhöriga och även gode män finns på annan ort och för att underlätta, admini-
streras dessa inköp från boendet. Avgiften för förbrukningsartiklar inom äldreomsor-
gens gruppboenden är för att dels säkerställa att varje boende har dessa artiklar vilket 
underlättar för verksamheten att fullgöra sitt uppdrag samt att det även underlättar för 
boende/anhöriga att inte behöva köpa dessa artiklar.  
 
Avgiftens storlek är utifrån självkostnadsprincipen, dvs kostnaden för inköpet motsvarar 
avgiftens storlek. Avgiften är 100 kr/mån för boende inom särskilda boendeformer. 
 
Till förbrukningsartiklar räknas toalett- och hushållspapper, toaborste, glödlampor, 
tvättmedel, tvättlappar, diskmedel, soppåsar, handskar, rengöringsmedel och övrig städ-
utrustning.  
 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING  
 
Avgiften föreslås höjas med 50 kr/mån till 150 kr/mån. I de kommuner där man tar ut 
denna avgift varierar den mellan 140 – 180 kr/mån. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Detta ger en intäktsökning med 120 tkr/år som dock skall motsvara den kostnad förvalt-
ningen har att köpa dessa artiklar. 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta förslaget till avgift för förbrukningsartiklar till 150 kr/mån, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa – Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboende, fastställd 
av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 128, gäller fr o m 2009-01-01. 
2. Socialnämnden 2009-05-07 § 47. 
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 Ks/2009:281 -706 

 
§ 108 
Ändring av 2009 års taxa för avlastningsavgift  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja avlastningsavgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall göras 
av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Bakgrund 
Avlastning innebär att någon tillfälligt får hjälp med vård och omsorg för någon anhö-
rig. Beslut om avlastning är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1. 
 
Med avlastningsavgift menas en tillfällig avgift som tas ut när någon får en avlastnings-
plats på ett korttidsboende för max tre månader.  
 
Avlastningsavgiften är 90 kr/dygn.  
 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING  
 
Förslag finns på att höja avgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall 
göras av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende. Avlastningsav-
giften täcker i princip bara kostnaden för maten.  
 
Vid jämförelse med andra kommuner finns en stor variation på avlastningsavgiften från 
55 – 157 kr/dygn. Många kommuner tar även ut omsorgsavgift. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäktsökningen beräknas bli ca 30 tkr/år. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att höja avlastningsavgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall göras 
av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
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Beslutsunderlag 
1. Taxa för avlastningsavgift inom socialnämnden, fastställd av kommunfullmäktige 
2008-09-29 § 127, gäller fr o m 2009-01-01. 
2. Socialnämnden 2009-05-07 § 49. 
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 KS/2009:287 -406 

 
§ 109 
Förslag till avgift för företag vid kommunens återvinningscentral  
fr.o.m. 2009-07-01  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen avgift för företag vid kommunens återvinningscentral, 
 
att avgiften fastställs till 250 kronor per besök, 
 
att avgiften införs fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Bakgrund 
Återvinningscentralerna (ÅVC) i kommunen finns främst till för hushåll inom kommu-
nen. Återvinningscentralerna betalas av de hushåll som är renhållnings-abonnenter. 
Många företag använder återvinningscentralerna där de sorterar sitt avfall, vilket är mil-
jömässigt bra. Tyvärr är det endast 87 företag som betalar den årliga avgift som finns 
idag på 1 500 kronor eller 2 000 kronor. Totalt är det en intäkt på drygt  
130 000 kronor per år. Denna avgift finns inte fastställd i någon taxa i dagsläget och är 
inte proportionerlig i förhållande till avfallsmängder och kostnader. Detta innebär att 
hushållen subventionerar företagens avfall i dagsläget. Det är också svårt för ÅVC-
personal att veta vilka företag som betalat avgiften eftersom kontrollsystem saknas. 
 
Den totala mängden grovavfall på ÅVC uppgick under 2008 till nästan 2 600 ton. Det är 
omöjligt att säga hur stor del av avfallet på ÅVC som kornmer från företagen men tro-
ligtvis är det minst hälften. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppskattningsvis besöks ÅVC av 15 företag per dag. Detta resulterar i cirka 3 700 be-
sök 
per år och intäkten skulle uppgå till dryga 900 000 kronor per år om en avgift på 
250 kronor per besök togs ut. Om en avgift införs kan det innebära att antalet besök 
minskar. Det kan också resultera i att fler företag väljer att väga in sitt avfall på anlägg-
ningen. 
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För att kunna fakturera besökande företag och ha kontroll över antalet besök på ett smi-
digt och enkelt sätt kan en kortterminal köpas in och installeras vid rampen. Företagen 
köper ett kort som dras vid varje besök, besöket registreras och resulterar i en faktura 
via befintligt ekonomisystem. ÅVC-personalen kan kontrollera att kort dragits via dis-
play 
eller kvittoskrivare. Kostnaden för detta beräknas vara mellan 70 000 kronor och 
100 000 kronor om samma leverantör ska användas som för övriga våg och passersy-
stem. 
Systemet beräknas betala sig på kort tid. 
 
Investeringen kan finansieras av medel som finns avsatta för förstudie för utveckling av 
Kavahedens avfallsanläggning. (Ansvar 131, projekt 78121). 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut  
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen avgift för företag vid kommunens återvinningscentral, 
 
att avgiften fastställs till 250 kronor per besök, 
 
att avgiften införs fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämnden 2009-05-12 § 71. 
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 KS/2009:288 -170 

 
§ 110 
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om  
brandfarliga och explosiva varor (LBE) att gälla fr.o.m. 2009-07-01  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet inför 2010 ska samtliga taxor och avgifter ses över och 
vid behov ska förändringar föreslås. Service- och teknikförvaltningen, Räddningstjäns-
ten 
har upprättat förslag avseende förändringar av taxor inom verksamhetsområdet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor innebär en kostnadshöjning enligt AKI september 
2007 till september 2008. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktiu besluta 
 
att anta föreslagen förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor fr.o.m. 1 juli 2009. 
2. Service- och tekniknämnden 2009-05-12 § 76. 
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 KS/2009:289 -170 

 
§ 111 
Taxa för brandskyddskontroll att gälla fr.o.m. 2009-07-01  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen revidering av taxan för brandskyddskontroll i Gällivare kommun, 
 
att beslutet träder ikraft 1 juli 2009. 
 
Bakgrund 
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2010 och verksamhetsplaneringsperiodens 2011 — 
2012 ska samtliga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. 
Upprättandet och revidering av kommunens taxa för brandskyddskontroll görs i samar-
bete med Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Taxan för brandskyddskontroll höjs med det nya sotningsindexet 3.14 % som träder i 
kraft 1 juli 2009 efter förhandlingar mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget på ny brandskyddskontroll taxa har inga konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen revidering av taxan för brandskyddskontroll i Gällivare kommun, 
 
att beslutet träder ikraft 1 juli 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag avseende revidering av taxan för brandskyddskontroll i Gällivare kommun.  
2. Service- och tekniknämnden 2009-05-12 § 79. 
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 KS/2009:290 -174 

 
§ 112 
Sotningstaxan att gälla fr.o.m. 2009-07-01  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta revidering av taxan för sotningstaxan i Gällivare kommun, 
 
att beslutet träder i kraft 1 juli 2009. 
 
Bakgrund 
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2010 och verksamhetsplaneringsperioden 2011 – 2012 
ska samtliga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. Upp-
rättande och revidering av kommunens taxa för sotning görs i samarbete med Svenska 
Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Taxan för sotning höjs med det nya sotningsindexet 3,14 % som träder ikraft 1 juli 2009 
efter förhandlingar mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmäs-
tares Riksförbund. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget på ny sotningstaxa har inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta revidering av taxan för sotningstaxan i Gällivare kommun, 
 
att beslutet träder i kraft 1 juli 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende revidering av taxan för sotning i Gällivare 
kommun. 
2. Service- och tekniknämnden 2009-05-12 § 80. 
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 KS/2008:602 -622 

 
§ 113 
Utvärdering av Cook and Chill med brukarnas och matlagets synpunkter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna gjord utvärdering av kvaliteten på den mat som produceras inom Gällivare 
kommuns förvaltningar, 
 
att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att utifrån gjorda utvärdering ta fram för-
slag på åtgärder (såväl övergripande åtgärder som åtgärder på verksamhetsnivå) som 
förbättrar kundnöjdheten, 
 
att föreslå att barn-, utbildning och kulturnämnden, socialnämnden samt styrelsen för 
Matlaget AB utser minst en politisk representant/styrelseledamot samt en eller flera 
tjänstemän var till arbetsgruppen. Matlaget AB ska vara sammankallande för arbets-
gruppen, 
 
att arbetsgruppen ska återrapportera sitt förslag till kommunfullmäktige hösten/vintern 
2009. 
 
Protokollsanteckning 
Lars Alriksson lämnar skriftlig protokollsanteckning, se bilaga 3. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 29 september beställt en utvärdering 
av Cook and Chill där brukarnas synpunkter får komma till tals (dnr Ks/2007:691). Ut-
värderingen har utförts av nämnd- och utredningsenheten under våren 2009. Resultatet 
från utvärderingen presenteras i separat bilaga. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tillsättande av en arbetsgrupp får ekonomiska konsekvenser för respektive förvaltning 
och för Matlaget AB vilka förväntas tas inom ram. Eftersom även politisk representa-
tion föreslås medför förslaget även utgifter i form av arvoden. Storleken är svårberäk-
nad eftersom arbetets omfattning inte kan förutsägas. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ca 600 skolelever vid Gällivare kommuns grund- och gymnasieskolor har genom utvär-
deringens enkätundersökning fått komma till tals om skolmaten. Därutöver har ung-
domskonsulentfunktionen och ungdomsrådet varit remissinstans vid utformningen av  
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enkäter. Förslaget att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram vidare förslag på åtgärder 
förväntas förbättra skolmaten för kommunens barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna gjord utvärdering av kvaliteten på den mat som produceras inom Gällivare 
kommuns förvaltningar, 
 
att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att utifrån gjorda utvärdering ta fram för-
slag på åtgärder (såväl övergripande åtgärder som åtgärder på verksamhetsnivå) som 
förbättrar kundnöjdheten, 
 
att föreslå att BUoK-nämnden, socialnämnden samt styrelsen för Matlaget AB utser 
minst en politisk representant/styrelseledamot samt en eller flera tjänstemän var till ar-
betsgruppen. Matlaget AB ska vara sammankallande för arbetsgruppen, 
 
att arbetsgruppen ska återrapportera sitt förslag till kommunfullmäktige hösten/vintern 
2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-04-20. 
2. Utvärdering av kvaliteten på den mat som produceras inom Gällivare kommuns för-
valtningar. 
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 152, 2008-09-29. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-04 § 81. 
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 KS/2008:635 -100 

 
§ 114 
Motion av Margareta Pohjanen (s) och Wania Lindberg (s) att Gällivare ska bli en 
"Fair trade city"  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser. 
 
Bakgrund 
Motion har inlämnats av Margareta Pohjanen (s) och Wania Lindberg (s) angående att 
Gällivare kommun ska bli en s.k. ”Fair Trade City). Kommunfullmäktige beslutade den 
3 november 2008 att överlämna rubricerad motion till presidiet för beredning.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Om Gällivare kommun vill arbeta för en Fairtrade City-diplomering kommer det att 
krävas ett aktivt och långsiktigt arbete tillsammans med näringslivet och handeln. Det 
innebär att informera om etiskt producerade varor, att öka medvetenheten och kunska-
perna om etisk konsumtion, driva kampanjer och utbildningar. Den bedömning som 
gjorts är att kommunens utvecklingsenhet i dagsläget inte kan ta hand om uppgiften 
utan ett tillskott av resurser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Även om det inte finns något i Fairtrade City-diplomeringen som riktar sig specifikt till 
denna målgrupp så görs bedömningen att diplomeringen tilltalar yngre kommunmed-
borgare mer än äldre. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2008 att överlämna rubricerad motion 
till presidiet för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse. 2009-04-20. 
2. Motion av Margareta Pohjanen (s) och Wania Lindberg (s). 
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 173, 2008-11-03. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-07 § 82. 
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 KS/2009:40 -530 

 
§ 115 
Motion av Fredric Olofsson (skp), Bror Wennström (skp) och Gun Isaxon (skp) - 
Kommunala subventioner till kollektivtrafiken 2010 i likhet med åren 2008-2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att utvärdering av försöksverksamhet av kom-
munalt subventionerade årskort i tätortens kollektivtrafik kommer att ske under 2009. 
 
Bakgrund 
Bror Wennström (skp), Gun Isaksson (skp) och Fredrik Olofsson (skp) har den 26 janu-
ari 2009 till kommunledningskontoret inlämnat motion angående kommunala subven-
tioner till kollektivtrafiken 2010 till kommunfullmäktige. 
 
Gällivare kommunfullmäktige beslutade inför år 2008, på initiativ av PRO att inleda en 
2 årig försöksverksamhet av kommunalt subventionerade årskort i tätortens kollektivtra-
fik. Ett år kvarstår av försöksperioden och man kan redan nu konstatera att dessa sub-
ventionerade årskort blir allt populärare man kan också konstatera att privatbil körandet 
minskat i tätorten, som torde vara positivt för miljön. 
 
Motionärerna hemställer kommunfullmäktige att besluta: 
 
att i årets budgetarbete inför år 2010 budget fortsätta med kommunalt subventioner till 
kollektivtrafiken i likhet med åren 2008-2009, 
 
att kommunfullmäktige i god tid under år 2009 blir informerad om huruvida kommunen 
är beredd att tillmötesgå denna motions intentioner.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att utvärdering av försöksverksamhet av kom-
munalt subventionerade årskort i tätortens kollektivtrafik kommer att ske under 2009. 
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Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-04-20. 
2. Motion från Bror Wennström (skp), Gun Isaksspn (skp) och Fredrik Olofsson (skp). 
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 22, 2009-01-26. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-07 § 83. 
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 KS/2009:304 -106 

 
§ 116 
Ombud bolagsstämma - NENET  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som stämmoombud till NENET utse Steve Ärlebrand (s). 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har att utse stämmoombud till NENET AB. 
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 KS/2009:89 -101 

 
§ 117 
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Gällivare Värmeverk AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för lämnad information.  
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde lämnar Mats Eriksson, VD Gällivare Värmeverk AB, verk-
samhetsuppföljning för Gällivare Värmeverk AB. 
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 KS/2009:89 -101 

 
§ 118 
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Matlaget AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för lämnad information.  
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde lämnar Annchatrin Haglund, VD Matlaget AB, verksamhets-
uppföljning för Matlaget AB. 
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Moderata Samlingspartiet

1/4
Lars Alriksson (m)
Ledamot i Kommunstyrelsen

i Gällivare Protokollanteckning
2009-05-26

Angående uppdrag till socialförvaltningen ang åtgärder gällande
drogmissbruk bland unga.

Undertecknad ledamot vill till protokollet ange att undertecknad saknade socialnämndens svar
på KS förfrågan. Det var socialnämndens konklusion undertecknade förväntade sig.

Redovisningen från förvaltningen i fallet med de tragiskt bortgångna ungdomarna visade,
förutom från en socialsekreterare, en total brist på förståelse för socialnämndens delegation
från Fullmäktige. Alla andra ska göra insatser men inte soc., kan man kort sammanfatta
förvaltningens svar.

Enligt ordförande var punkten en informationspunkt och att inga beslut fick tas.
Undertecknad anser fortfarande att Socialnämnden skall inkomma med sitt svar till KS men
beslut fick inte tas i frågan.
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Moderata Samlingspartiet
i Gällivare

. ...........
Lars Alriksson (m)
Ledamot i Kommunstyrelsen

Reservation
2009-05-26

Angående hyresbidrag m m för 10GT/NTO LF1460 Hermelinen
i Gällivare  .

Undertecknade reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.
Undertecknad ledamot anser att kommunen skall utbetala hyresbidraget till IOGT/NTO enligt
avtal fram till år 2014. IOGT/NTO har erhålligt detta bidrag under lång tid och då kommunen
uppfyllt sin del av avtalet. IOGT/NTO har under lång tid arbeta med att nå de
ungdornsgrupper som kommunen inte når med sin verksamhet. Ända sedan nedläggningen av
Bygget har kommun stått utan ett aktivitetshus för ungdomar.
I dessa tider med ökade risker för våra ungdomar är det viktigt att kommunen satsar på en
drogförebyggande arbete. Det är tragiskt att kunna konstatera att Majoriteten återigen missar
möjligheten att stödja våra ungdomar.

_

Monica Hedström (m)
Ledamot i Kommunstyrelsen
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Moderata Samlingspartiet
i Gällivare Protokollanteckning

2009-05-26

Angående utvärdering av Cook and Chili med brukarnas och
matlagets synpunkter.  .

Undertecknad ledamot vill till protokollet ange att undertecknad yrkade på att ett annan slags
utvärdering av Matlaget AB.
En utvärdering av Matlaget bör också innehålla kostnader för Matlagets avveckling, alternativ
produktion och egen produktion. Vidare måste vi också se vilken effekt den kommande
elevminskningen får för våra portionskostnader. Efter SYSAV-domen torde också
verksamheten bryta mot LOU.

Vi måste helt enkelt få ett bra beslutsunderlag för att kunna ta ett långsiktigt bra beslut om
matproduktionen i Gällivare kommun.

Lars Alriksson (m)
Ledamot i Kornmunstyrelsen
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