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 Lars Alriksson (m) Tommy Krigsman (ns), tjg. ers 
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 Göran Sandström, ekonomichef, § 304 Marianne Jonsson, socialchef, § 304 
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 Hans Forsström, revisor, § 336 Lennart Hagstedt, revisor, § 336 
 Sven-Erik Nilsson, revisor, § 336 Ann-Mari Falk, revisor, § 336 
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Utses att justera Lars Alriksson och Stig Eriksson 
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  Lars Alriksson Stig Eriksson  
  §§ 303-329, 332-337 §§ 330-331 
 
 

 BEVIS 
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Datum för anslags uppsättande 2009-12-21 Datum för anslags nedtagande 2010-01-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Anneli Markström    
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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§ 303 503 

Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2009

§ 304 509 
Kommunstyrelsens budgetuppföljning

§ 305 510 
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2009

§ 306 511 
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2009

§ 307 512 
Beslut om avgångslösning 

§ 308 513 
Ansökan av minoritetsspråksmedel för fortsatt anställning av minoritetsspråkshandläggare, 50 %

§ 309 514 
Dags för förändring - Ansökan om bidrag till RFSL Nord

§ 310 516 
Ansökan om bidrag till RFSL Ungdom Nord

§ 311 518 
Planeringsinsatser för vindkraft i samband med översiktsplanering

§ 312 520 
Planeringsinsatser för vindkraft i samverkan med Jokkmokks kommun

§ 313 522 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott - Yvonne Bergmark 
Bröske 

§ 314 523 
Val av ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter Yvonne Bergmark Bröske 

§ 315 524 
Gällivare Närradioförening 

§ 316 526 
Rapport från Gällivare Värmeverk AB
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§ 317 527 
Utvärdering av årsplanering för kommunstyrelsen 2009

§ 318 528 
Årsplanering för kommunstyrelsen 2010

§ 319 529 
Detaljbudget för kommunstyrelsen 2010

§ 320 531 
Måldokument för barn- utbildning- och kulturnämnden 2008-2010

§ 321 533 
Ansökan om utökat driftbidrag till Malmbergets Ishall

§ 322 534 
Förslag på kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010

§ 323 535 
Kontaktperson och rapportering enligt ägardirektiv för Filmpool Nord

§ 324 536 
Uppdragsavtal med Expandum AB 

§ 325 537 
Operativ alkohol- ohch drogförebyggande arbete - handlingsplan med ekonomiska konsekvenser

§ 326 539 
Avyttring av aktier Filmpool Nord 

§ 327 540 
Finansiering av "Utredning av förutsättningar för en samlad kommunkoncern" 

§ 328 542 
Revidering av detaljplan för del av Gällivare 12:74, handelsområde/stall- och ridhusområde 

§ 329 543 
Fullmäktigebeslut i kommunal verksamhet i bolagsform

§ 330 545 
Begäran om kommunal borgen - Gällivare Värmeverk AB

§ 331 547 
Förslag till gemensam organisation för högskoleenheter och vuxenutbildningar inom Lapplands 
kommunalförbund 
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§ 332 549 
Delårsrapport för Lapplands kommunalförbund per 2009-06-30

§ 333 550 
Barnomsorgskö, öppnande av förskoleavdelning, Humlans förskola i Malmberget 

§ 334 552 
Begäran om utökning av budgetram för år 2010 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden

§ 335 554 
Begäran om engångsanslag för år 2010 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

§ 336 555 
Överläggning med kommunens revisorer

§ 337 556 
Diskussion - Kommunstyrelseplanering för 2010
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 KS/2009:65 -101 
 
§ 303 
Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.  
 
Delgivningar 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 
 
1. KS 2009.2 100 
2009:65  – Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till barn. 
 
2009:66 – Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell 
planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
 
2009:67 – Ensamkommande barn och ungdomar. 
 
2009:68 – Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
2009:70 – Hyreshöjning fr o m 2010-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsument-
prisindex, KPI. 
 
2.  KS 2009:616 805 
Team Berget BK har den 30 oktober 2009 kommit med en ansökan om hjälp med eko-
nomin. 
 
3.  KS 2009:680 706 
Socialnämnden har den 19 november 2009 § 128 svarat på skrivelse från pensionärernas 
representanter i KPR. 
 
4.  KS 2009:679 735 
PRO Samorganisation i Gällivare har den 19 november 2009 i ett uttalande ”Bygg fler 
särskilda äldreboenden i Gällivare kommun. 
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5.  KS 2009:673 040 
TOP bostäder ABs VD har i en skrivelse informerat om ang omvänd skattskyldighet för 
TOP bostäder med anledning av förvaltandet av de kommunala fastigheterna. 
 
6.  KS 2009:682 109 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 16 november 2009 beslutat om fördelning av 
statsbidrag till kommuner och landsting med anledning av regionala åtgärder för natio-
nella minoritetsspråk. 
 
7.  KS 2009:678 140 
SYNA AB har skickat Grattis till Bästa Tillväxt 2009, Gällivare kommun har den bästa 
tillväxten i Norrbottens län. 
 
8.  KS 2007:268 840 
Utvecklingschefen har den 13 november 2009 skickat en skrivelse till Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, rekvisition av kvarstående medel för 2007 och 2008 avseende Laponi-
aprocessen. 
 
9.  KS 2009:671 149 
Förbundsordförande SSU har den 20 november 2009 skickat ett öppet brev ang ung-
domsarbetslösheten i Sverige. 
 
10.  KS 2009:665 109 
Preliminär version rapport 11 november 2009 har inkommit den 20 oktober 2009 ang 
upplevd hälsa och miljöstörning i Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. 
 
11.  KS 2009:640 107 
Bolagsverket har den 12 november 2009 skickat registreringsbevis om likvidation av 
Friska Gällivare ekonomisk förening. 
 
12.  KS 2009:654 108 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 november 2009 beslutat att inte rikta någon kritik 
mot överförmyndarens handläggning av ett ärende gällande godmanskap. 
 
13.  KS 2009:658 141 
Kallelse har inkommit till extra föreningsstämma för Swedish Winter Test Region Eko-
nomisk Förening i Arvidsjaur den 7 december 2009. 
 
14.  KS 2009:655 109 
Vågbrytaren- riksförening mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning har i november 
2009 kommit med ett öppet brev till alla Sveriges kommuner ang trådlösa bredbandet 
4G/LTE. 
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15.  KS 2009:652 259 
Boende i Malmberget har den 16 november 2009 kommit med en skrivelse ang: Krav 
om akut kommunalt agerande i ”krissituation”. 
 
16.  KS 2009:650 615 
Skolverket har den 26 oktober 2009 kommit med information ang inför införandet av 
IT-baserade sfi-prov våren 2010. 
 
17.  KS 2008:733 600 
Länsrätten i Norrbottens län har den 22 november 2009 i dom meddelat att överklagan-
det inte kan bifallas gällande beslutet att avveckla Nattavaara skola från hösten 2009. 
 
18.  KS 2008:373 0113 
Barn- Utbildning- och Kulturnämnden har den 10 november 2009 § 184 beslutat att 
godkänna rapporten Medborgarundersökning 2009. 
 
19.  KS 2009:162 212 
Boverket har den 4 november 2009 beslutat om delutbetalning av stöd enligt förord-
ningen (2007:160) stöd till planeringsinsatser för vindkraft. 
 
20.  KS 2009:163 409 
Boverket har den 4 november 2009 beslutat om delutbetalning av stöd enligt förord-
ningen (2007:160) stöd till planeringsinsatser för vindkraft. 
 
21.  KS 2009:631 100 
Banverket har den 3 november 2009 tillskrivet kommunstyrelsens ordförande ang Sta-
tioner för alla – ågärder på stationer för personer med funktionshinder. 
 
22.  KS 2009:459 501 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 28 oktober 2009 yttrat sig till Näringsdepartementet 
på remiss av förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt Miljö- och 
konsekvensbeskrivning (N2009/6374/IR). 
 
23.  KS 2009:150 105 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 5 oktober 2009 skickat en delutbetalning till projekt 
Gränsleden. 
 
24.  KS 2009:58 103 
Kommunförbundet Norrbotten har i oktober 2009 skickat ett nyhetsbrev. 
 
25.  KS 2009:31 530 
Länstrafiken Norrbotten styrelseprotokoll 2009-10-08. 
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26.  KS 2009:640 107 
Protokoll 2009-11-03 fört vid extra föreningsstämma i Friska Gällivare ekonomisk fö-
rening i likvidation. 
 
27.  KS 2009:68 107 
Protokoll från Inlandskommunerna ekonomisk förening konstituerade styrelsesamman-
träde 2009-05-29. 
 
28.  KS 2009:49 107 
Protokoll från Lapplands kommunalförbunds direktionsmöte 2009-11-03. 
 
29. 
Protokoll har inkommit från: 

• Miljö- och byggnämnden 2009-10-20. 
• Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-11-10.   
• Socialnämnden 2009-11-19. 

 
 
Anmälningar 
 
1. KS 2009:7  257 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har jml delegation meddelat att Gälli-
vare kommun inte avser att utnyttja sin förköpsrätt i följande fastighetsförvärv: 
 
Lies Neckebroeck, Snowtrail Dog Camps planerade förvärv av fastigheten Gällivare 
Moskojärvi 4:8 från nuvarande ägaren till fastigheten Susie Soltermann. 
 
Anders Strandes planerade förvärv av fastigheten Gällivare Nattavaara 20:31 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Nancy Nilsson DB. 
 
Kristina Kindmos planerade förvärv av fastigheten Gällivare Ullatti 2:8 från nuvarande 
ägarna till fastigheten Elin Backe, Edit Sundberg, Göran Backe, Hjördis Backe Ahlgren, 
Tage Backe och Dan Backe. 
 
Joachim Uppenbergs planerade förvärv  av fastigheten Gällivare Gällivare 64:23 från 
nuvarande ägarna till fastigheten Olav Möller, Marianne Mayer, Inga-Lisa Nordlander 
och Eva-Lena Möller. 
 
Ann-Louise Bengtssons planerade förvärv av fastigheterna Gällivare Soutujärvi 2:4 och 
Soutujärvi 6:35 från nuvarande ägaren till fastigheterna Karl-Uno Olofssons dödsbo. 
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Lars Berglund och Thomas Berglunds planerade förvärv av fastigheterna Gällivare Mo-
skojärvi 3:4 och Moskojärvi 3:5 från nuvarande ägaren till fastigheterna Raija Olofsson. 
 
Mats Nilssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Soutujärvi 16:8 från nuvaran-
de ägaren till fastigheten Karin Johansson. 
 
Paul Erikssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Äijävaara 3:3 från nuvarande 
ägaren till fastigheten Ingvar Karlsson. 
 
BOK Förvaltning ABs planerade förvärv av fastigheten Gällivare Sakajärvi 1:18 från 
nuvarande ägaren till fastigheten Bert Conrad. 
 
Angelica Lindvall och Jonas Isakssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare 
Björkberget 2:2 från nuvarande ägaren till fastigheten Anna Öhlén. 
 
Marcus Vikman och Lisette Singströms planerade förvärv av fastigheterna Gällivare 
Hakkas 2:22 och Hakkas 2:29 från nuvarande ägaren till fastigheten dödsboet efter 
Anny Landström. 
 
Ingalill Sannelinds planerade förvärv av fastigheten Gällivare Markitta 10:6 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Edit Axelsson. 
 
Niklas Eriksson och Jessica Svonnis planerade förvärv av fastigheten Gällivare Puolti-
kasvaara 1:44 från nuvarande ägaren till fastigheten Henny Sundelin. 
 
Rivo Nirina Stéphane Lejambles planerade förvärv av fastigheten Gällivare Mårdsel 
2:44, 2:45 från nuvarande ägaren till fastigheten Kari och Minna Koistinen. 
 
Maria Apelqvists planerade förvärv av 1/7 av fastigheten Gällivare Nenäsvaara 1:2, 1/7 
av Gällivare 18:19 och 2/7 av Gällivar 22:30 från nuvarande ägaren till fastigheterna 
dödsboet efter Mats Östen Apelqvist. 
 
Asbjörn Edvardsens planerade förvärv av fastigheten Gällivare Nattavaara 15:18 från 
nuvarande ägaren till fastigheten Andreas Larsson. 
 
2.  KS 2009:612  805 
Utvecklingschefen har 29 oktober 2009 har jml delegation beslutat bevilja IF Metall 
Malmfälten Gruv 4:ans ansökan om projekt- och utvecklingsbidrag med 36 400 kr till 
arrangemang kring 40-åprsdagen av den stora gruvstrejken. 
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3.   KS 2009:566  449 
Kommunstyrelsens ordförande har den 3 november 2009 skickat ett svar på brev ang 
kommunens rökrum till Rådet för funktionshinderfrågor. 
 

4.  KS 2009:608  800 
Kommunstyrelsens ordförande har den 3 november 2009 skickat ett svar på skrivelse 
ang förslag till socialt företag i Gällivare. 
 
5.  KS 2009:36  100 
Kommunstyrelsens ordförande har den 20 april 2009 jml delegation lämnat ett remiss-
svar på betänkandet Bo bra hela livet (SOU 2008:113). 
 
6.  KS 2009:662  805  
Minoritetsspråkshandläggaren har den 24 november 2009 jml delegation beslutat bevilja 
Storlule Sameförenings ansökan om bidrag till ledare och coach vid det arktiska urbe-
folkningarnas vintermästerskap på skidor i Alberta, Kanada med 20 000 kr. 
 
7.  KS 2009:622  510 
Kommunstyrelsens ordförande har den 19 november 2009 jml delegation lämnat ett 
yttrande till Tillväxtverket ang förslag till föreskrifter och allmänna råd om regionalt 
transportbidrag. 
 
8.  KS 2009:676  805 
Utvecklingschefen har den 23 november 2009 jml delegation beslutat om stöd till mark-
nadssamarbete med MAIF Handboll s k silver paket för 20 000 kr. 
 

9.  KS 2009:162  212 
  KS 2009:163  409 
Utvecklingschefen har den 19 november 2009 lämnat MAF i uppdrag att upprätta Vind-
kraftutredning för Gällivare kommun för en budget om 650 000 kr enligt lämnad offert.  
 
Kurser/Inbjudningar 
1. Ny sekretesslagen. Kommunakuten. 
Datum: 2010-02-11 
Plats: Stockholm 
Pris: 3 350 kr exkl. moms. 
 
2. Norrlands Fastighetsdagar.  
Datum: 2010-03-03—04 
Plats: Östersund 
 
3. Inbjudan till Fredagsfrukost med Företagsbolaget Gällivare.  
Se inbjudan. 
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 KS/2009:87 -042 

 
§ 304 
Kommunstyrelsens budgetuppföljning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Marianne Jonsson, socialchef, redovisar budgetuppföljning för socialnämnden för janu-
ari-november 2009.  
 
Kjell Wallgren, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, redovisar 
budgetuppföljning för barn-, utbildning- och kulturnämnden januari-november 2009.  
 
Elsy Nordvall, ekonom, redovisar budgetuppföljning för januari-november 2009 för 
service- och tekniknämnden. 
 
Lennart Johansson, kommunchef, redovisar budgetuppföljning för januari-november 
2009 för kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning januari-november 2009. 
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 KS/2009:64 -101 

 
§ 305 
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med utökning av 
gruvområdet i Malmberget, 
 
att arbetsgruppen redovisar sitt arbete till kommunstyrelsens arbetsutskott, 
 
att i övrigt 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) bl.a. om förfrågan hos LKAB 
om tidplan för bostadsbyggande och tidplan för utökning av gruvområde samt om besök 
av Mona Sahlin (s) angående Malmbergsfrågan. 
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 KS/2009:63 -104 

 
§ 306 
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. 
 
Jeanette Wäppling (v) informerar från Kommunala pensionärsrådet samt Ungdomsrå-
det. 
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 KS/2009:675 -023 

 
§ 307 
Beslut om avgångslösning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget som SKL och SKTF arbetat fram och som innebär att en av-
gångsersättning motsvarande två årslöner utbetalas månadsvis, fr.o.m. december 2009 
t.o.m. november månad 2011 till berörd medarbetare, 
 
att kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för ”personalut- och avveckling”, ansvar 
80 verksamhet 943. 
 
Bakgrund 
Efter ett mycket omfattande rehabiliteringsarbete, som inte lett till önskat resultat, med 
en medarbetare som innehaft anställning vid Gällivare kommun i över 40 år har SKL 
och SKTF arbetat fram ett förslag till en slutlig lösning av processen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Personalenhetens skrivelse. 
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 KS/2009:592 -022 

 
§ 308 
Ansökan av minoritetsspråksmedel för fortsatt anställning av minoritetsspråks-
handläggare, 50 %  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsätta 230 000 kr från minoritetsspråksmedel för att arbeta med minoritetsspråk 
under tiden 1 januari 2010 – 31 december 2010, 12 månader, 
 
att medel anvisas från ansvar 155 01, verksamhet 221, minoritetsspråksmedel till ansvar 
155 01, verksamhet 859. 
 
Bakgrund 
Ny lag, 2009:724, om rätten att använda samiska, finska och meänkieli träder i kraft 1 
jan 2010. Denna lag innebär bland annat att förvaltningsmyndigheter ska ge de nationel-
la minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möj-
ligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. Kommunerna som 
har minoritetsspråk kommer att ha tillsyn av två myndigheter, Länsstyrelsen i Stock-
holm för språken finska och meänkieli och Sametinget för samiska. 
 
Med anledning av den nya lagen är det viktigt att det finns en handläggare. 
Ekonomiska konsekvenser 
I dagens budget finns c:a 1 mkr kvar i budget. Under 2009 har c:a 1,4 mkr delats ut. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En stor del av minoritetsspråksmedlen kommer barn och ungdomar tillgodo. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avsätta 230 000 kr från minoritetsspråksmedel för att arbeta med minoritetsspråk 
under tiden 1 januari 2010 – 31 december 2010, 12 månader, 
 

att medel anvisas från ansvar 155 01, verksamhet 221, minoritetsspråksmedel till ansvar 
155 01, verksamhet 859. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-10-26. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 277. 
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 KS/2009:356 -805 

 
§ 309 
Dags för förändring - Ansökan om bidrag till RFSL Nord  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå ansökan på grund av att ansökan inte innehåller aktiviteter specifika för Gälli-
vare kommun. 
 
Bakgrund 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheters region 
nord (RFSL Nord) ansöker om verksamhetsbidrag. Ansökan har skickats till samtliga 
kommuner i Norrbottens län samt fem kommuner i Västerbottens län. Bidragsansökan 
avser en krona per invånare i dessa kommuner enligt SCB:s befolkningsstatistik per 
sista december 2008. För Gällivare kommuns del motsvarar detta ett ansökt bidrag om 
18 703 kronor. RFSL Ungdom Nord och RFSL Nord är dock två olika juridiska perso-
ner.  
 
Frågan har tidigare behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutade att 
återremittera ärendet för att inhämta RFSL Nords verksamhetsplan samt planerade akti-
viteter i Gällivare. Gällivare kommun har skriftligen begärt att föreningen ska komplet-
tera sin ansökan men så har inte skett. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Budget för konto ”Till kommunstyrelsens förfogande” (ansvar 15701, verksamhet 312, 
slag 5) är 290 000 kr under år 2009. Per den 3 november fanns 206 000 kronor kvar i 
oförbrukade medel. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
RFSL Ungdom Nord arbetar med att skapa aktiva mötesplatser för unga HBT-personer 
runt om i sitt upptagningsområde. Föreningen arrangerar även fester, medverkar vid 
festivaler, jobbar HIV-preventivt, anordnar cafékvällar, håller i skolinformationer m.m. 
Att bevilja ansökan skulle därför medföra positiva konsekvenser för barn och ungdomar 
i Gällivare kommun. Barn och ungdomar i Gällivare kommun har inte deltagit i hand-
läggningen av ansökan, så inget medinflytande kan sägas ha förekommit. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avslå ansökan på grund av att ansökan inte innehåller aktiviteter specifika för Gälli-
vare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1. På G HBT – ansökan om bidrag. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-11-03. 
3. Förslag till beslutsbrev. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-11-23 § 278. 
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 KS/2009:390 -805 

 
§ 310 
Ansökan om bidrag till RFSL Ungdom Nord  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå ansökan på grund av att ansökan inte innehåller aktiviteter specifika för Gälli-
vare kommun. 
 
Bakgrund 
Ungdomsavdelningen hos Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transper-
soners rättigheter region ungdom nord (RFSL Ungdom Nord) ansöker om verksamhets-
bidrag. Ansökan har skickats till samtliga kommuner i Norrbottens län samt fem kom-
muner i Västerbottens län. Även organisationen RFSL Nord har skickat in en liknande 
ansökan. RFSL Ungdom Nord och RFSL Nord är dock två olika juridiska personer.  
 
RFSL ungdom är en fristående organisation som i första hand arbetar med ungdomar i 
åldrarna upp till 26 år. Ungdomsavdelningen ansöker om samma belopp som RFSL 
Region Nord, dvs. en krona per invånare i dessa kommuner. För Gällivare kommun 
motsvarar detta ett ansökt bidrag om 18 703 kr. 
 
Frågan har tidigare behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutade att 
återremittera ärendet för att inhämta RFSL Nords verksamhetsplan samt planerade akti-
viteter i Gällivare. Gällivare kommun har skriftligen begärt att föreningen ska komplet-
tera sin ansökan men så har inte skett. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Budget för konto ”Till kommunstyrelsens förfogande” (ansvar 15701, verksamhet 312, 
slag 5) är 290 000 kr under år 2009. Per den 3 november fanns 206 000 kronor kvar i 
oförbrukade medel.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
RFSL Ungdom Nord arbetar med att skapa aktiva mötesplatser för unga HBT-personer 
runt om i sitt upptagningsområde. Föreningen arrangerar även fester, medverkar vid 
festivaler, jobbar HIV-preventivt, anordnar cafékvällar, håller i skolinformationer m.m. 
Att bevilja ansökan skulle därför medföra positiva konsekvenser för barn och ungdomar 
i Gällivare kommun. Barn och ungdomar i Gällivare kommun har inte deltagit i hand-
läggningen av ansökan, så inget medinflytande kan sägas ha förekommit. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avslå ansökan på grund av att ansökan inte innehåller aktiviteter specifika för Gälli-
vare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1. På G HBT – ansökan om bidrag (ansökan daterad den 2 juni 2009). 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-11-03. 
3. Förslag till beslutsbrev. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 279. 
5. Kompletterande skrivelse från RFSL Ungdom Nord. 
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 KS/2009:162 -212 

 
§ 311 
Planeringsinsatser för vindkraft i samband med översiktsplanering  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott, förstärkt med miljö- och byggnämndens presidium, 
utgör styrgrupp för planeringsinsatser för vindkraft, 
 
att kommunchefen får uppdrag att utse handläggande tjänsteman och övriga deltagande 
tjänstemän, 
 
att 233 750 kronor till 2010 års budget, anvisas ur ”fond bygdemedel” konto 29981 med 
ansvar 80, som intäkt till verksamhet 2001 ”Samhällsplanering”, aktivitet 928 ”över-
siktsplanering vindkraft” med ansvar 15401. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har ansökt och fått stöd för vindkraftsplanering från Boverket med 
701 250 kr, enligt förordningen (2007:160). Planeringsinsatsen avser att få fram ett pla-
neringsunderlag för vindkraft i hela kommunen. Stödet utgör 75% av kostnaden. Enligt 
Boverkets beslut skall planeringsinsatsen vara utförd den 31 december 2010. Då ska en 
rapport och de planer och planeringsunderlag som tagits fram tillställas Boverket. 
 
Planen kommer att ingå i den kommunövergripande översiktsplanen. För att genomföra 
planeringsinsatsen ska en organisation upprättas med styrgrupp och eventuella arbets- 
och projektgrupper samt konsulttjänster upphandlas. För Gällivare kommuns del krävs 
även beslut om finansiering av de återstående 25% av kostnaden för insatsen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den kommunala ekonomiska insatsen uppgår till 233 750 kr.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms inte primärt beröra barn och ungdomar men en miljövänlig och utveck-
lad energiförsörjning bedöms påverka dessa grupper positivt. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott, förstärkt med miljö- och byggnämndens presidium, 
utgör styrgrupp för planeringsinsatser för vindkraft, 
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att kommunchefen och chefen för miljö- och byggkontoret får uppdrag att utse hand-
läggande tjänsteman och övriga deltagande tjänstemän, 
 
att 233 750 kronor till 2010 års budget, anvisas ur ”fond bygdemedel” konto 29981 med 
ansvar 80, som intäkt till verksamhet 2001 ”Samhällsplanering”, aktivitet 928 ”över-
siktsplanering vindkraft” med ansvar 15401. 
 
Beslutsunderlag 
1. Boverkets beslut 2009-09-21. 
2. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2009-11-06. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 280. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott, förstärkt med miljö- och byggnämndens presidium, 
utgör styrgrupp för planeringsinsatser för vindkraft, 
 
att kommunchefen får uppdrag att utse handläggande tjänsteman och övriga deltagande 
tjänstemän, 
 
att 233 750 kronor till 2010 års budget, anvisas ur ”fond bygdemedel” konto 29981 med 
ansvar 80, som intäkt till verksamhet 2001 ”Samhällsplanering”, aktivitet 928 ”över-
siktsplanering vindkraft” med ansvar 15401. 
 
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/2009:163 -409 

 
§ 312 
Planeringsinsatser för vindkraft i samverkan med Jokkmokks kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott, förstärkt med miljö- och byggnämndens presidium, 
utgör styrgrupp för planeringsinsatser för vindkraft i samverkan med Jokkmokks kom-
mun, 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott utser representanter till den kommungemensamma 
arbetsgruppen tillsammans med Jokkmokks kommun,  
 
att kommunchefen får uppdrag att utse handläggande tjänsteman och övriga deltagande 
tjänstemän, 
 
att 167 500 kronor till 2010 års budget, anvisas ur ”fond bygdemedel” konto 29981 med 
ansvar 80, som intäkt till verksamhet 2001 ”Samhällsplanering”, aktivitet 951 ”samver-
kan Jokkmokk vindkraft” med ansvar 15401. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har tillsammans med Jokkmokks kommun ansökt och fått stöd för 
vindkraftsplanering från Boverket med 502 000 kr, enligt förordningen (2007:160). Pla-
neringsinsatsen avser vindbruk i Suorvaområdet och i Högträskområdet. Stödet utgör 
75% av kostnaden. Enligt Boverkets beslut skall planeringsinsatsen vara utförd den 31 
december 2010. Då ska en rapport och de planer och planeringsunderlag som tagits fram 
tillställas Boverket. 
 
Planen kommer att utgöra en fördjupad översiktsplan. För att genomföra planeringsin-
satsen ska en organisation upprättas med styrgrupp och eventuella arbets- och projekt-
grupper samt konsulttjänster upphandlas. Detta samordnas med Jokkmokks kommun. 
För Gällivare kommuns del krävs även beslut om finansiering av de återstående 25% av 
kostnaden för insatsen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den kommunala ekonomiska insatsen uppgår till 167 500 kr.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms inte primärt beröra barn och ungdomar men en miljövänlig och utveck-
lad energiförsörjning bedöms påverka dessa grupper positivt. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott, förstärkt med miljö- och byggnämndens presidium, 
utgör styrgrupp för planeringsinsatser för vindkraft i samverkan med Jokkmokks kom-
mun, 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott utser representanter till den kommungemensamma 
arbetsgruppen tillsammans med Jokkmokks kommun,  
 
att kommunchefen och chefen för miljö- och byggkontoret får uppdrag att utse hand-
läggande tjänsteman och övriga deltagande tjänstemän, 
 
att 167 500 kronor till 2010 års budget, anvisas ur ”fond bygdemedel” konto 29981 med 
ansvar 80, som intäkt till verksamhet 2001 ”Samhällsplanering”, aktivitet 951 ”samver-
kan Jokkmokk vindkraft” med ansvar 15401. 
 
Beslutsunderlag 
1. Boverkets beslut 2009-09-14. 
2. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2009-11-06. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 281. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott, förstärkt med miljö- och byggnämndens presidium, 
utgör styrgrupp för planeringsinsatser för vindkraft i samverkan med Jokkmokks kom-
mun, 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott utser representanter till den kommungemensamma 
arbetsgruppen tillsammans med Jokkmokks kommun,  
 
att kommunchefen får uppdrag att utse handläggande tjänsteman och övriga deltagande 
tjänstemän, 
 
att 167 500 kronor till 2010 års budget, anvisas ur ”fond bygdemedel” konto 29981 med 
ansvar 80, som intäkt till verksamhet 2001 ”Samhällsplanering”, aktivitet 951 ”samver-
kan Jokkmokk vindkraft” med ansvar 15401. 
 
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/2009:636 -104 

 
§ 313 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott -  
Yvonne Bergmark Bröske  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Yvonne Bergmark Bröske (fp) begärt entledigande från uppdrag som ersätta-
re i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Bakgrund 
Yvonne Bergmark Bröske (fp) har inkommit med begäran om entledigande från upp-
drag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja Yvonne Bergmark Bröske (fp) begärt entledigande från uppdrag som ersätta-
re i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Yvonne Bergmark Bröske. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 282. 
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 KS/2009:638 -104 

 
§ 314 
Val av ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter Yvonne Bergmark Bröske  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Gunilla Peterson (fp) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsens arbets-
utskott. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nominering. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 283. 
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 KS/2009:573 -105 

 
§ 315 
Gällivare Närradioförening  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Gällivare Närradioförening ett bidrag om 75 000 kronor för att bedriva verk-
samhet under 2010, 
 
att bidraget till Gällivare Närradioförening skall inarbetas i kommunstyrelsens detalj-
budget, 
 
att uppmana nämnder, styrelser och utbildningsorganisationer att använda sig av Gälli-
vare Närradio för att sprida information. 
 
Bakgrund 
Nuvarande avtal med Gällivare Närradioförening gäller tom 2009-12-31 och föreningen 
är intresserad av att även fortsättningsvis sköta om direktutsändningarna av kommun-
fullmäktige sammanträden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en kostnad av 75 000 kronor per år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kommunen har möjlighet att aktivt arbeta med att få ut information till barn och ung-
domar via Gällivare närradioförening vilket ska ses som positivt.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja Gällivare Närradioförening ett bidrag om 75 000 kronor för att bedriva verk-
samhet under 2010, 
 
att bidraget till Gällivare Närradioförening skall inarbetas i kommunstyrelsens detalj-
budget, 
 
att uppmana nämnder, styrelser och utbildningsorganisationer att använda sig av Gälli-
vare Närradio för att sprida information. 
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Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Gällivare Närradio.  
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse.  
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-23 § 284. 
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 KS/2009:222 -107 

 
§ 316 
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 2009-11-23 § 285. 
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 KS/2009:647 -012 

 
§ 317 
Utvärdering av årsplanering för kommunstyrelsen 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsen inför en planeringsdag i januari/februari 2010 för att framarbeta 
årsplan för 2010. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-02-16 § 5 att anta årsplanering för kommunstyrelsens 
sammanträden under år 2009. Årsplaneringens syfte är att följa upp kommunstyrelsens 
uppdrag och ansvar samt möjliggöra diskussioner ur strategisk synpunkt för Gällivare 
kommun. En uppföljning/utvärdering av årsplaneringen för 2009 har upprättats.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till i ärendet.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser att ta ställning till i ärendet.  
 
Förslag till beslut 
att kommunstyrelsen inför en planeringsdag i januari/februari 2010 för att framarbeta 
årsplan för 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2009-02-16 § 5. 
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 KS/2009:641 -012 

 
§ 318 
Årsplanering för kommunstyrelsen 2010  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att nämnd- och utredningsenheten, IT-enheten samt miljö- och bygg kallas till kommun-
styrelsens sammanträde den 15 februari 2010 för verksamhetsuppföljning. 
 
Bakgrund 
Årsplanering för kommunstyrelsen 2010 är under utarbetning och kommer att färdig-
ställas i början av år 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 287. 
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 KS/2009:646 -041 

 
§ 319 
Detaljbudget för kommunstyrelsen 2010  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa upprättad detaljbudget för kommunstyrelsens verksamhet för år 2010, med 
tillägg att ”300-kronan” återinförs från och med 2010-01-01, 
 
att ”300-kronan” finansieras inom befintlig ram,  
 
att uppdra till kommunledningskontoret presentera finansiering av ”300-kronan” vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2010. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att upprätta detaljbudget för kommunstyrelsens verksamhet för år 
2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 288. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar 
 
att fastställa upprättad detaljbudget för kommunstyrelsens verksamhet för år 2010, med 
tillägg att ”300-kronan” återinförs från och med 2010-01-01, 
 
att ”300-kronan” finansieras inom befintlig ram,  
 
att uppdra till kommunledningskontoret presentera finansiering av ”300-kronan” vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2010. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar 
 
att fastställa upprättad detaljbudget för kommunstyrelsens verksamhet för år 2010, 
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att uppdra till kommunledningskontoret att presentera förslag på finansiering av återin-
förande av ”300-kronan” vid nästa kommunstyrelse sammanträde, februari 2010. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Birgitta Larssonsförslag. 
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 KS/2008:147 -012 

 
§ 320 
Måldokument för barn- utbildning- och kulturnämnden 2008-2010  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avskriva ärendet med hänvisning till att barn-, utbildning- och kulturnämnden 2009-
09-29 § 152 beslutat att den nuvarande skolplanen gäller tills vidare. 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har utarbetat ett måldokument för nämndens 
verksamhet. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till barn-, utbildning- och kultur-
nämnden 2008-09-01 § 161 med hänvisning till barn-, utbildning- och kulturnämndens 
arbete med styrkort.  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutade 2009-09-29 § 152 att ärendet avskrivs 
med anledning av att nämndens mål framkommer i arbetet med styrkorten och att den 
nuvarande skolplanen gäller tills vidare.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avskriva ärendet med hänvisning till att barn-, utbildning- och kulturnämnden 2009-
09-29 § 152 beslutat att den nuvarande skolplanen gäller tills vidare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-01 § 161. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-09-29 § 152. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 289. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till barn-, utbild-
ning- och kulturnämnden att revidera Skolplanen, 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Birgitta Larssons förslag. 
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 KS/2009:656 -805 

 
§ 321 
Ansökan om utökat driftbidrag till Malmbergets Ishall  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att det extra bidraget om 100 000 kr beviljat för år 2010 utbetalas som förskott under år 
2009. 
 
Bakgrund 
Malmbergets ishallskommitté anhåller i rubricerat ärende om omgående utökat driftsbi-
drag för att hålla verksamheten och anläggningen igång året ut. Föreningen anger att 
kostnadsfördyrningar för lönekostnader och elkostnader skjutit i höjden och är i huvud-
orsaker till uppkommen situation. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att det extra bidraget om 100 000 kr beviljat för år 2010 utbetalas som förskott under år 
2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-11-10 § 163. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 290. 
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 KS/2009:607 -012 

 
§ 322 
Förslag på kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag på verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2010. 
 
Bakgrund 
I verksamhetsplaneringsprocessen för Gällivare kommun ingår arbetet med planering, 
styrkort och budget. Med utgångspunkt i styrkortet för 2010 som kommunstyrelsen upp-
rättat ska en verksamhetsplan som gäller för styrelsen och förvaltningsövergripande 
skapas.  I verksamhetsplanen beskrivs styrkortets innehåll mer ingående, satsningar på 
utveckling under året finns med samt en beskrivning av nuläge och framtid och nämn-
dens resurser.  
 
Alla nämnder/styrelser upprättar en verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna ska finnas 
med i kommunens strategiska plan, Kommunplan som upprättas för kommande tre år.  
Verksamheterna/enheterna bryter ner styrkorten och verksamhetsplanen i handlingspla-
ner som innehåller aktiviteter/åtgärder som ska genomföras under året. 
 
Verksamhetsplanen är det styrande dokumentet för nämndens och förvaltningens arbete 
under 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att upprätta en verksamhetsplan medför inga direkta konsekvenser på ekonomin. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att upprätta en verksamhetsplan medför inga direkta konsekvenser på barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta upprättat förslag på verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag på verksamhetsplan 2010. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 291. 
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 KS/2009:375 -107 

 
§ 323 
Kontaktperson och rapportering enligt ägardirektiv för Filmpool Nord  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som kontaktpersoner för Gällivare kommun utse registrator Ann-Katrin Karlsson 
samt näringslivssekreterare Bernt Wennström. 
 
Bakgrund 
Enligt Filmpool Nords ägardirektiv ska respektive ägare ta ansvar och utse en kontak-
person hos sig för att förenkla kommunikationen.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som kontaktpersoner för Gällivare kommun utse registrator Ann-Katrin Karlsson 
samt näringslivssekreterare Bernt Wennström. 
 
Beslutsunderlag 
1. Filmpool Nords skrivelse med delårsrapport och ägardirektiv. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 292. 
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 KS/2009:685 -141 

 
§ 324 
Uppdragsavtal med Expandum AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa uppdragsavtal med Expandum AB enligt förslag 
 
Bakgrund 
Gällivare kommuns uppdragsavtal med utvecklingsbolaget Expandum AB upphör att 
gälla fr.o.m. årsskiftet 2009/2010. Utvecklingsenheten har uppdragits att utforma för-
slag till nytt avtal. Förutsättningarna för det nya avtalet är dels det underlag och beslut 
som finns angående bildandet av Utvecklingsenheten 2004 samt den utvärdering av 
Utvecklingsenhetens arbete som ÖPWC-Komrev genomfört under 2009.  
 
De ekonomiska förutsättningarna har också bearbetats utifrån den kommunalekonomis-
ka situationen från 2010. Vidare har Expandums insatser i projektet Nya Gällivare in-
förlivats i avtalet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avtalet belastar kommunstyrelsens budget, verksamhet 2201. Avtalet innebär en bespa-
ring för 2010 med 500 000 kr jämfört med 2009. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Avtalet bedöms inte beröra barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott föreslår kommunstyrelsen  
 
att fastställa uppdragsavtal med Expandum AB enligt förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2009-11-27. 
2. Förslag till avtal med Expandum AB. 
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 KS/2009:144 -106 

 
§ 325 
Operativ alkohol- ohch drogförebyggande arbete - handlingsplan med ekonomiska 
konsekvenser  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta ”Gemensam handlingsplan med ekonomiska konsekvenser för 2010. Ungdom 
och Droger – Prioritering inom samarbetsavtalet polis och kommun.”,  
 
att anvisa 300 000 kr för utbildnings- och omkostnader för 2010, från Utvecklingsme-
del, ansvar 80 verksamhet 941, till ansvar 15501 verksamhet 260, 
 
att uppföljning sker kvartalsvis till kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-09-21 att tillsätta en tvärsektoriell arbetsgrupp som 
skall koncentrera sig på den akuta drogproblematiken och se till att konkreta handlings-
planer upprättas och att ett operativt långsiktigt arbete vidtas. Syftet med arbetet är att 
minska tobak-, alkohol- och narkotika bruket bland unga. Arbetsgruppen skall arbeta i 
enlighet med avtalet mellan kommunen och polisen. Detta innebär arbete med att samla 
in fakta om tillståndet i kommunen och upprättandet av en gemensam lägesbild.  
 
Den gemensamma nulägesbilden presenterades KS i oktober tillsammans med en upp-
dragsbeskrivning. Utifrån lägesbilden har arbetet fortsatt för att framta en handlingsplan 
med ekonomiska konsekvenser. Arbetsgruppen har analyserat vilka insatser som respek-
tive verksamhet bör göra; enskilt och i samverkan. Utöver detta har arbetsgruppen också 
tagit i beaktande insatser som ungdomarna uttryckt viktiga vid senaste Ungdomsfull-
mäktige. Insatserna kommer att ske inom verksamheternas egen ram- och driftsbudget 
förutom vissa utbildnings- och omkostnader.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Insatserna kommer att ske inom verksamheternas egen ram- och driftsbudget förutom 
vissa utbildnings- och omkostnader.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Insatsen avser att påverka barns och ungdomars hälsa positivt. 
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Förslag till beslut 
att anta ”Gemensam handlingsplan med ekonomiska konsekvenser för 2010.  
Ungdom och Droger – Prioritering inom samarbetsavtalet polis och kommun”, 
 
att anvisa 300 000 kr för utbildnings- och omkostnader för 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gemensam handlingsplan med ekonomiska konsekvenser för 2010. Ungdom och 
Droger – Prioritering inom samarbetsavtalet polis och kommun”. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar 
 
att anta ”Gemensam handlingsplan med ekonomiska konsekvenser för 2010. Ungdom 
och Droger – Prioritering inom samarbetsavtalet polis och kommun.”,  
 
att anvisa 300 000 kr för utbildnings- och omkostnader för 2010, från Utvecklingsme-
del, ansvar 80 verksamhet 941, till ansvar 15501 verksamhet 260, 
 
att uppföljning sker kvartalsvis till kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  539 (556) 
 
 2009-12-14 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2008:145 -107 

 
§ 326 
Avyttring av aktier Filmpool Nord  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Gällivare kommun antar Filmpool Nord AB erbjudande om 1 kr per aktie. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-12-01, § 180, lämnat 
sina aktier i Filmpool Nord AB till försäljning enligt hembudsbestämmelserna i bolags-
ordningen. Gällivare kommuns erbjudande är att försälja aktierna till det nominella be-
loppet 30.000 kr. 
 
Efter Filmpool Nords ägarsamråd 2009-11-26 har Filmpool Nords styrelse erbjudit Gäl-
livare kommun att avyttra aktierna för 1 kr per styck. Gällivare kommun äger 500 aktier 
i bolaget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett antagande av erbjudandet innebär att försäljningen inbringar 500 kr att jämföra med 
det nominella beloppet på 30 000 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms inte beröra barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Utvecklingsenheten redovisar två alternativ beslut 
 
alt 1. att Gällivare kommun antar Filmpool Nord AB erbjudande om 1 kr per aktie. 
 
alt 2. att Gällivare kommun även fortsättningsvis erbjuder aktierna till försäljning till det 
nominella beloppet 30 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Filmpool Nord AB per 2009-11-27. 
2. Tjänsteskrivelse Utvecklingsenheten. 
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 KS/2009:156 -107 

 
§ 327 
Finansiering av "Utredning av förutsättningar för en samlad kommunkoncern"  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta offert, 2009-12-01, av Kommunakuten AB, ”Avseende bildande av kommun-
koncern, 
 
att anvisa 250 tkr från verksamhet 941 "Utvecklingsmedel" med ansvar 80 till verksam-
het 859, ansvar 15101, aktivitet 235, verksamhetsutveckling, 
 
att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för utredningen. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade, 2009-09-21 §221, att utreda hur en samlad kommunkon-
cern kan skapas. Kommunledningskontoret har med anledning av detta infordrat offert 
av Kommunakuten AB för att utföra en utredning i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut. Utredningen kommer att analysera förutsättningarna för att bedriva kommunal 
verksamhet i bolagsform samt titta på fördelar, nackdelar, möjligheter och hinder med 
att bedriva kommunens verksamhet i bolag respektive förvaltningsform. 
 
Arbetet kommer att följa nedan redovisade punkter: 
 

• Bildande av styrgrupp 
• Nulägesanalys  
• Fastställande av målbild tillsammans med styrgruppen 
• Genomgång av befintlig skriftlig dokumentation och organisation 
• Intervjuer med berörda beslutsfattare och berörd tjänstemannaledning 
• Förslag på lösningsförslag och en analys av konsekvenserna av detta förslag 
• Avstämning styrgrupp 
• Rapportsammanställning 
• Avrapportering 
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Ekonomiska konsekvenser 
Det totala priset för hela uppdraget inklusive res- och logikostnader i samband uppdra-
get beräknas till 250 tkr, exklusive moms. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet har ingen påverkan på barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta offert, 2009-12-01, av Kommunakuten AB, ”Avseende bildande av kommun-
koncern, 
 
att anvisa 250 tkr från verksamhet 941 "Utvecklingsmedel" med ansvar 80 till verksam-
het 859, ansvar 15101, aktivitet 235, verksamhetsutveckling, 
 
att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för utredningen. 
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 KS/2009:476 -214 

 
§ 328 
Revidering av detaljplan för del av Gällivare 12:74, handelsområde/stall- och  
ridhusområde 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att hos miljö- och byggnämnden anhålla om att 
ändra/upprätta detaljplan för del av Gällivare 12:74, dels för handelseområde samt dels 
för utökning av stall- och ridhusområde. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2009-09-21 § 223 upptagit fråga angående re-
videring av detaljplanen för fastigheten Gällivare 12:74, Småstallarna (del av stallback-
en). Kommunstyrelsen beslutade då att uppdra till kommunledningskontoret att utreda 
förutsättningar samt finansiering för fastigheten Gällivare 12:74, Småstallarna (del av 
stallbacken) och att finansiering sker från bidrag till insatser. 
 
Ärendet upptas till behandling vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-21 § 223. 
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 KS/2009:551 -100 

 
§ 329 
Fullmäktigebeslut i kommunal verksamhet i bolagsform  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till riktlinjer för fullmäktigebeslut för kommunal verk-
samhet i bolagsform, med följande förändring; 

som sista mening i andra stycket i Förslag till riktlinjer för fullmäktigebeslut för 
kommunal verksamhet i bolagsform lägga till: ”Därför ska förslag till ägardirek-
tiv till bolag gå ut på remiss till berört bolag innan beslut om ägardirektiv.”, 

 
att samtliga nämnder och förvaltningar ska informeras om riktlinjerna, 
 
att riktlinjerna ska publiceras på kommunens intranät. 
 
Bakgrund 
Kommunal verksamhet kan bedrivas i förvaltningsform eller som en fristående juridisk 
person, exempelvis i form av aktiebolag. Det är kommunfullmäktige som ytterst be-
stämmer över den kommunala verksamheten, och de beslut som fullmäktige fattar utgör 
en ram för den kommunala verksamheten, och således en ram även för de kommunägda 
aktiebolagens verksamhet. Dock är inte kommunfullmäktige ett bolagsorgan i juridisk 
mening, varför ett fullmäktigebeslut inte är formellt gällande för bolaget, utan kommu-
nen måste genom bolagsordning eller direktiv tillse att fullmäktiges beslut blir juridiskt 
bindande även för bolaget. 
 
För att säkerställa att: 
 

• grundläggande principer för kommunal verksamhet även tillämpas i de kom-
munägda bolagens verksamhet 

• bolagen uppfyller det politiska ändamål som ligger bakom dess existens 
• fullmäktige har möjlighet att meddela övergripande beslut för bolagets verksam-

het 
 
har ett förslag till riktlinjer fullmäktigebeslut för kommunal verksamhet i bolagsform 
tagits fram. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Det bedöms inte föreligga några direkta nämnvärda kostnader för kommunen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn eller ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till riktlinjer för fullmäktigebeslut för kommunal verk-
samhet i bolagsform, 
 
att samtliga nämnder och förvaltningar ska informeras om riktlinjerna, 
 
att riktlinjerna ska publiceras på kommunens intranät. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-11-05. 
2. Förslag till riktlinjer för fullmäktigebeslut för kommunal verksamhet i bolagsform. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 293. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar 
 
att godkänna upprättat förslag till riktlinjer för fullmäktigebeslut för kommunal verk-
samhet i bolagsform, med följande förändring; 

som sista mening i andra stycket i Förslag till riktlinjer för fullmäktigebeslut för 
kommunal verksamhet i bolagsform: Därför ska förslag till ägardirektiv till bolag 
gå ut på remiss till berört bolag innan beslut om ägardirektiv, 

 
att samtliga nämnder och förvaltningar ska informeras om riktlinjerna, 
 
att riktlinjerna ska publiceras på kommunens intranät. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag. 
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 KS/2009:625 -045 

 
§ 330 
Begäran om kommunal borgen - Gällivare Värmeverk AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen såsom för egen skuld uppgående 
till maximalt 60 000 000 kronor avseende finansieringen av fortsatt utbyggnad av kul-
vertnät, reservpannor, ammoniaktank, ledningsomläggningar och anslutning av nya 
tomter, 
 
att borgensramen för Gällivare Värmeverk i och med detta beslut uppgår till maximalt 
632 102 492 kronor, inklusive kortfristig del om 4 800 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 
 
Jäv 
Lars Alriksson (m) anför jäv och deltar inte vid överläggning eller beslut i ärendet. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2008 § 49 att bevilja kommunal borgen så-
som för egen skuld för investering i nytt kraftvärmeverk om maximalt 350 mkr och för 
nät och centraler beviljades borgen om maximalt 100 mkr. Utifrån detta beslut om bor-
gen upphandlades leasingfinansiering hos Nordea om 300 mkr och ett lån hos Sparban-
ken Nord om 150 mkr. 
 
Den upptagna finansieringen kopplat till dessa finansieringslösningar uppgick per den 
2008-12-31 till ca 26,1 respektive 81,5 mkr eller totalt 107,6 mkr. Motsvarande belopp 
per den 2009-10-31 uppgår till 116,4 respektive 147,4 mkr eller totalt 263,9 mkr. 
 
Detta innebär att i dagsläget uppgår det totala borgensåtagandet för värmeverkets skul-
der, inklusive kortfristig del, till ca 386 mkr. När resterande del av beslutad finansiering 
upptagits kommer den totala borgensramen att uppgå till ca 572 mkr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För Gällivare Värmeverk innebär upptagandet av ytterligare ett lån om 60 000 000 kro-
nor ökade årliga räntekostnader, vid dagens ränteläge, om ca 0,6 – 1,2 mkr och en ök-
ning av de årliga amorteringarna med 2 mkr.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen såsom för egen skuld uppgående 
till maximalt 60 000 000 kronor avseende finansieringen av fortsatt utbyggnad av kul-
vertnät, reservpannor, ammoniaktank, ledningsomläggningar och anslutning av nya 
tomter, 
 
att borgensramen för Gällivare Värmeverk i och med detta beslut uppgår till maximalt 
632 102 492 kronor, inklusive kortfristig del om 4 800 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällivare Värmeverks skrivelse samt bilaga. 
2. Ekonomienhetens skrivelse. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 294. 
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 KS/2009:621 -614 

 
§ 331 
Förslag till gemensam organisation för högskoleenheter och vuxenutbildningar 
inom Lapplands kommunalförbund  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget 2009-11-03 till gemensam organisation för högskoleenheter och vux-
enutbildningar med verksamhetsövergång 1 juli 2010. 
 
Lars Alriksson (m) deltar inte vid överläggning eller beslut. 
 
Bakgrund 
I oktober 2007 beslutade LKF:s direktion uppdra åt sitt kansli att utarbeta förslag till en 
gemensam organisation för medlemskommunernas gymnasieskolor, vuxenutbildningar 
samt lärcentra för högre utbildning. Under slutet av 2007 och under första halvåret 2008 
förde kansliet en dialog med personal och berörda chefer kring detta utredningsuppdrag. 
Diskussionerna fördes utifrån inlämnade verksamhetsbeskrivningar från högskoleenhe-
ter och vuxenutbildningar, samt utifrån s.k. SWOT-analyser som genomförts tillsam-
mans med berörd personal vid respektive enhet. Dialogen ledde under våren fram till ett 
diskussionsunderlag där en decentralicerad organisation med stora möjligheter till lokal 
anpassning skisserades. 
 
Basen i den gemensamma organisationen för vuxnas lärande är fyra lärcentra – ett i re-
spektive medlemskommun – som förfogar över alla de resurser som dagens högskole-
enheter och vuxenutbildningar tillsammans utgör. Varje lärcentra skall ha möjlighet att 
anpassa sin organisation och sitt arbetssätt till de lokala behoven och förutsättningarna, 
men tillsammans fungera som en enhetlig organisation där samarbete mellan lärcentra 
genomsyrar all verksamhet. LKF:s kansli samordnar arbetet, tillhandahåller administra-
tivt stöd. 
 
För diskussion, prioriteringar och beredning av förslag till direktionen finns en led-
ningsgrupp för vuxnas lärande/lärcentrafrågor. I ledningsgruppen skall varje medlems-
kommun vara representerad av en tjänsteman, förslagsvis närings- eller utvecklingschef 
eller motsvarande funktion. Detta för att underlätta allt arbete som kräver lokala kon-
taktnät ut mot arbetslivet – inte minst behovsinventering. Från kommunalförbundet in-
går samtliga fyra lärcentrachefer, utvecklingsledare och chefstjänste-
man/vuxenutbildningschef i gruppen. 
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Direktionen har vid sitt sammanträde den 3 november 2009 beslutat föreslå medlems-
kommunerna att anta förslaget 2009-11-03 till gemensam organisation för högskoleen-
heter och vuxenutbildningar med verksamhetsövergång 1 juli 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För andra halvåret 2010 – den nya organisationens första tid – finansierar respektive 
kommun sitt lärcentra motsvarande det belopp som budgeterats för andra halvåret enligt 
budgetbeslutet i kommunen inför 2010. Om ingen periodicering skett motsvarar detta 
halva årsbudgeten. Om periodisering skett överförs de medel som budgeterats för de sex 
månaderna efter 1 juli 2010. 
 
För att undvika framtida snedfördelningar skall finansieringen av lärcentra omprövas 
vart fjärde år eller när en medlemskommun begär så. Omprövningen skall ske mot bak-
grund av det antal studieplatser på olika nivåer som den nya organisationen levererat 
tillbaka till respektive kommun. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget med gemensam organisation för högskoleenheter och vuxenutbildningar ses 
som positivt eftersom möjligheterna ökar att inom rimliga ekonomiska ramar organisera 
smala utbildningar av hög kvalitet, dessutom ökar sannolikt också det totala utbild-
ningsutbudet inom LKF-regionen. Gemensam kompetensutveckling och utbyte mellan 
kommunerna innebär en automatisk kunskapsspridning. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget 2009-11-03 till gemensam organisation för högskoleenheter och vux-
enutbildningar med verksamhetsövergång 1 juli 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till gemensam organisation.  
2. Vision och övergripande mål.  
3. Förslag till finansiering av gemensam organisation. 
4. Sammanställning Nyttigheter för LC.  
5. Förslag till beslut. 
6. Kommunledningskontorets skrivelse. 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 295. 
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 KS/2009:628 -042 

 
§ 332 
Delårsrapport för Lapplands kommunalförbund per 2009-06-30  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat delårsbokslut för Lapplands kommunalförbund för perioden 1 
januari 2009 – 30 juni 2009. 
 
Bakgrund 
Lapplands kommunalförbund (LKF) har upprättat delårsbokslut för perioden 1 januari 
2009 – 30 juni 2009. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat delårsbokslut för Lapplands kommunalförbund för perioden 1 
januari 2009 – 30 juni 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Lapplands kommunalförbunds delårsbokslut. 
2. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-11-09. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 297. 
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§ 333 
Barnomsorgskö, öppnande av förskoleavdelning, Humlans förskola i Malmberget  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ur rörelsekapitalet år 2010, anvisa 1 221 000 kronor som engångsanslag till barn-, 
utbildning- och kulturnämnden för öppnande av en förskoleavdelning på Humlan. An-
slaget anvisas till verksamhet 432 ”Barnomsorg”, objekt 22025 ”Humlans daghem” 
med ansvar 6046. 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har inkommit med anhållan hos kommunstyrel-
sen om 1 200 000 kr avseende kostnad för en ny förskoleavdelning på Humlans förskola 
i Malmberget. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ur rörelsekapitalet år 2010, anvisa 1 221 000 kronor som engångsanslag till barn-, 
utbildning- och kulturnämnden för öppnande av en förskoleavdelning på Humlan. An-
slaget anvisas till verksamhet 432 ”Barnomsorg”, objekt 22025 ”Humlans daghem” 
med ansvar 6046. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-11-10 § 178. 
2. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-11-18. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 300. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) i enlighet 
med förslag till beslut. 
 
Jeanette Wäppling (v) yrkar  
 
att ur rörelsekapitalet år 2010, anvisa 1 221 000 kronor som engångsanslag till barn-, 
utbildning- och kulturnämnden för öppnande av en förskoleavdelning. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Jeanette Wäpplings förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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§ 334 
Begäran om utökning av budgetram för år 2010 - Barn-, utbildning- och  
kulturnämnden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämnden för närmare redovis-
ning av ekonomiska konsekvenser. 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden uppvisar för budgetåret ett underskott på 
2 000 000 kronor som kan hänföras till kostnadsökningar. 
 
Interkommunala kostnader grundskolan samt bidrag alternativ barnomsorg och friskolor 
ökar med 320 000 kronor. Måltidskostnaderna ökar med 530 000 kronor pga. Prisök-
ningar. Lokalvårdskostnader ökar med 444 000 kronor. 
 
Gymnasiets kostnader har ökat med 917 000, varav 500 000 kronor för interkommunala 
kostnader. Antalet elever som läser i annan kommun ökar, samtidigt som elever från 
kommuner minskar. Skidgymnasiet har fått budget för övertidsersättningar som uppgår 
till 150 000 kronor per år. Resterande 270 000 kronor består av utökad personalkostnad 
avseende borrutbildningen. 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har i samband med arbetsutskottets 
sammanträde den 8 december 2009 begärt av ekonomichefen att få rätt ekonomiskt un-
derlag.  
 
Ärendet är behandlat enligt MBL § 11. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om barn-, utbildning- och kulturnämnden ej tillförs dessa medel, innebär det ytterligare 
stora sparåtgärder inom förvaltningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det föreligger konsekvenser/påverkan för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
att ur rörelsekapitalet fr.o.m. år 2010 anvisa 2 000 000 kronor till barn-, utbildning- och 
kulturnämnden som driftbudgetökning. Anslaget anvisas till verksamhet 400 Gemensam 
administration med ansvar 60010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-12-14 § 188. 
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§ 335 
Begäran om engångsanslag för år 2010 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämnden för vidare utredning 
av kostnader för personalkostnader. 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har under 2010 personalkostnader på 1 000 000 
kr som ej ryms inom befintlig ram. Dessa består av avvecklingslösning, spar som ej helt 
genomförts samt en överutlagd tjänst på en skola (pga. Individuell anpassning). 
 
Ärendet har behandlats enligt MBL § 11. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om barn-, utbildning- och kulturnämnden ej tillförs dessa medel innebär det ytterligare 
stora sparåtgärder inom förvaltningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det föreligger konsekvenser/påverkan för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ur rörelsekapitalet år 2010 anvisa 1 000 000 kronor till barn-, utbildning- och kultur-
nämnden som engångsanslag med 1 000 000 kronor avseende år 2010. Anslaget anvisas 
till verksamhet 400 Gemensam administration med ansvar 60010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-12-14 § 189. 
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§ 336 
Överläggning med kommunens revisorer  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde hålls överläggning med revisorerna angående styrning, upp-
följning och kontroll av kommunstyrelsens verksamhet.  
 
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas och styrelsernas 
ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom 
aktiva beslut. En viktig del av revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden 
fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. För 2009 års verksamhet har revisionen beslutat att 
genomföra den årliga ansvarsutövningen med inriktning på: 
 

• Ekonomiska läget för kommunen. 
• Nämndernas strategiska arbete med flerårsplanen. 
• Nämndernas aktiva styrning, målarbete och internkontroll. 
• Uppföljning av tidigare granskningar. 

 
Revisorerna har skickat ut material med frågeställningar som framförs vid sammanträ-
det och besvaras av nämndens ordförande, ledamöter och kommunchefen. 
 
Revisorerna medverkar från kl. 13.30-14.10. 
 
Beslutsunderlag 
1. Diskussionsunderlag från revisorerna. 
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 KS/2009:90 -101 

 
§ 337 
Diskussion - Kommunstyrelseplanering för 2010  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga diskussionspunkten till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2009. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommunsty-
relsens uppdrag och ansvar finns fastställt.  
 
Vid dagens sammanträde upptas diskussion om kommunstyrelseplanering för år 2010 
enligt upprättad årsplanering.  
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