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Plats och tid Gällivare Folkets Hus, måndagen den 18 oktober 2010, kl.10:30-17:45 , 
ajournering 16:55-17:00. 

 
 
Beslutande Enligt bifogad närvarolista   
 
 
Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 
 Helena Morén, kommunsekreterare 
 Kjell Sundvall, Länsstyrelsen i Norrbottens län, § 87. 
 Håkan Tyrén, Länsstyrelsen i Norrbottens län, § 87. 
 
Utses att justera Bernt Nordgren och Eva Alriksson 
 
 
Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 22 oktober 2010, kl. 15:00 
 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 86-98 
  Helena Morén 
 
 Ordförande 
  Margareta Pohjanen 
 
 Justerande  
  Bernt Nordgren                        Eva Alriksson   
 
 
 
 
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag § 86-98 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2010-10-18 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-10-22 Datum för anslags nedtagande 2010-11-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Helena Morén   
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 
§ 86 137 

Information från service- och tekniknämnden

§ 87 138 
Information från Länsstyrelsen i Norrbottens län om de stora rovdjuren

§ 88 139 
Information från revisorerna 

§ 89 140 
Delgivningar 

§ 90 142 
Förslag till nya regler för kommunens dokumentsamling

§ 91 144 
Arvoden för förtroendevalda i gymnasienämnd

§ 92 147 
Del av Robsam 1:1 mm, ny väg mellan Koskullskulle och Östra Malmberget 

§ 93 150 
Sotningstaxa för 2011

§ 94 151 
Taxa för brandskyddskontroll 2011 

§ 95 152 
Motion av Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) - 
Nybyggnation av flerfamiljshus på Forshedenområdet

§ 96 154 
Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) - Avgift/registrerad snöskoter för 
underhåll av skoterleder 

§ 97 155 
Interpellation av Bror Wennström (skp) angående omprövning av beslut inom  barn-, utbildning- 
och kulturnämnden 

§ 98 156 
Motioner 2010 
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 KS/2010:566 -101 

 
§ 86 

Information från service- och tekniknämnden  

 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Bernd Lass, service- och tekniknämndens ord-
förande om service- och tekniknämndens verksamhet. Bland annat informeras om 
nämndens styrkort, organisation/personal, pågående arbeten, samt framtid/utveckling.  
 
Informationen pågår mellan 10:40 och 11:05. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  138 (156) 
 
 2010-10-18 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:567 -101 

 
§ 87 

Information från Länsstyrelsen i Norrbottens län om de stora rovdjuren  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för lämnad information.  
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Kjell Sundvall och Håkan Tyrén, Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, om de stora rovdjuren, med anledning av den nya rovdjurspolitiken. 
Sundsvall och Tyrén informerar bland annat om varför det finns en rovdjursförvaltning 
och vad den nya rovdjursförvaltningen innebär, Viltförvaltningsdelegationens samman-
sättning och roll, regeringens målsättning och Länsstyrelsen i Norrbottens läns arbete. 
 
Informationen pågår mellan 11:10 och 12:00. 
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 KS/2010:46 -007 

 
§ 88 

Information från revisorerna  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Sören Engelmark, revisor, om följande revisions-
granskningar: 
 

 Strategier vid förändring av fastighetsbeståndet 
 Uppföljande granskning av inventariehantering 
 Granskning av barn och ungdomar med ADHD 
 Värdegrund, aktivering av vårdtagare, kosthållning och vårdhygien vid  

äldreboenden 
 Framförhållning inom den fysiska planeringen 
 Granskning av minoritetsspråkslagens efterlevnad 

 
Informationen pågår mellan 13:05 och 13:20. 
 
Beslutsunderlag 
1. Revisorernas granskningar.  
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 KS/2010:218 -101 

 
§ 89 

Delgivningar   

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att delgivning nummer fyra, Engångssatsningar 2010, inklusive bilagor, återupptas för 
delgivning under kommunfullmäktiges sammanträde 15 november 2010, 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 
Delgivningar 
1.   KS 2010:391  004 
Förteckning över aktuella motioner. 
 
2.   KS 2010:464  805 
Miljö- och byggnämnden har 2010-06-23 § 143 beslutat att dela ut miljöstipendium 
2010 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2010. 
 
3.  KS 2010:460  806 
Service- och tekniknämnden har 2010-06-15 § 133 beslutat att lägga rapporten ”Ut-
värdering av försök med sänkta avgifter på årskort, Hakkas badhus” till handlingarna, 
samt att delge kommunfullmäktige rapporten i sin helhet. 
 
4.   KS 2010:444  041 
Kommunstyrelsen har 2010-06-21, 2010-06-22 § 183 beslutat i ärendet Engångs-
satsningar 2010. 
 
5.  KS 2010:271  106 
Kommunstyrelsen har 2010-06-21, 2010-06-22 § 199 beslutat att godkänna förslag om 
samverkan med kommuner och statliga myndighet i Norrbotten mot den organiserade 
brottsligheten. 
 
6.   KS 2010:378  214 
Miljö- och byggnämnden har 2010-06-23 § 118 beslutat att anta detaljplan för Del av 
Gällivare 12:74, Söderbergs kullar i Gällivare kommun. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  141 (156) 
 
 2010-10-18 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
7.  KS 2010:476  311 
Miljö- och byggnämnden har 2010-06-23 § 123 beslutat att avslå ansökan från 
LKAB/FAB gällande ändrad gatuadress på området Bäckåsen. 
 
8.  KS 2010:471  191 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 7 juli 2010 inkommit med ett protokoll gällande 
Inspektion hos överförmyndaren i Gällivare kommun enligt 9 kap. 17 § föräldrabalken 
och 20 § förmyndarskapsförordningen. 
 
9.  KS 2010:226  106 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har inkommit med pressmeddelandet ”Nya 
tag för återföring av vattenkraftmedel”, daterat den 17 augusti 2010  
 
10.  KS 2010:226  106 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har inkommit med skrivelsen ”Samman-
fattning av vad riksdagskandidater i de sju skogslänen tycker i frågan om återbäring från 
vattenkraften”, inklusive svar. 
 
11.  KS 2010:513  739 
Synskadades Riksförbund Norrbottens län har den 1 september 2010 inkommit med ett 
uttalande gällande rätten till kommunal ledsagarservice i Norrbottens kommuner. 
 
12.   KS 2010:526  816 
Patrik Elénius har inkommit med en skrivelse daterad den 6 september 2010 angående 
satsning på ett Ungdomens Hus i Gällivare. 
 
13.  KS 2010:554  214 
Boenden på området Spoven, Östra Malmberget, har inkommer med en skrivelse  
daterad 13 september 2010 angående Detaljplan för del av Robsam 1.1 m.m. (ny väg 
mellan östra och Västra Malmberget), Gällivare kommun. 
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar att delgivning nummer fyra, Engångssatsningar 2010, 
inklusive bilagor, återupptas för delgivning under kommunfullmäktiges sammanträde 
15 november 2010, 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med Margareta Henricssons förslag.  
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 KS/2010:421 -003 

 
§ 90 

Förslag till nya regler för kommunens dokumentsamling  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag på regeldokument för Gällivare kommuns dokument-
samling.  
 
Bakgrund 
I maj 2009 gav förvaltningschefsgruppen i uppdrag till en arbetsgrupp bestående av  
Peter Ejerlund, Håkan Henriksson, Märit Inga och Mats Lundgren att ta fram ett förslag 
gällande strukturen för kommunens övergripande styrdokument.  
 
Uppdragsbeskrivningen har inkluderat att: 

 Definiera vilka övergripande styrdokument som skall finnas ex på full-
mäktige, nämnds- och styrelsenivå 

 Definiera och beskriva olika typer av dokument, t e x reglementen,  
delegationer, policydokument, riktlinjer m.m.  

 Ta ställning till hur dokumenten ska upprättas – beslutsgång 
 Vem som ansvarar för upprättandet 
 Vem som ansvarar för att kommunicera ut nya dokument 
 Hur och var dokumenten ska finnas tillgängliga, åtkomst 
 Revidering – när, hur, vem, ansvar 
 Förslag på utseende för olika typer av dokument 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar har inte ingått i arbetsgruppen. Ungdomsrådet har inte varit  
remissinstans. Barn och ungdomar bedöms därför inte ha haft något inflytande i ärendet. 
I övrigt bedöms inte förslaget medföra några direkta konsekvenser för målgruppen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag på regeldokument för Gällivare kommuns dokument-
samling.  
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Beslutsunderlag 
1. Förslag på regler för Gällivare kommuns dokumentsamling. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-06-29. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 193. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-27 § 237. 
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 KS/2010:458 -024 

 
§ 91 

Arvoden för förtroendevalda i gymnasienämnd  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att årsarvoden för ordförande och vice ordförande i gymnasienämnden fastställs till för 
ordföranden 1,5 inkomstbasbelopp (ibb) och för vice ordförande 0,75 inkomstbasbelopp 
(ibb), 
 
att respektive kommuns arvodesreglemente ska gälla för ledamöter och ersättare som 
representerar kommunen i gymnasienämnden, 
 
att respektive kommuns bestämmelser för att kompensera bortfall av pensionsgrundande 
inkomst ska gälla för gymnasienämnden, 
 
att årsarvodena till ordförande och vice ordförande i gymnasienämnden ska administre-
ras och utbetalas av förbundet och finansieringen ska fördelas mellan medlems-
kommunerna i enlighet med förbundsordningens fördelning för gymnasiesamverkan, 
 
att respektive kommun administrerar och ansvarar för utbetalningen av arvoden till  
ledamöter och ersättare i gymnasienämnden som representerar den egna kommunen, 
 
att dessa bestämmelser också tillämpas för mötesarvoden för revisorer och leda-
möter/ersättare i direktionen, 
 
att dessa bestämmelser ska ersätta tidigare formuleringar i förbundsordningens § 9  
Ersättningar. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m) och Bernt Nordgren (ns) reserverar sig mot be-
slutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Bror Wennström (skp) vill föra följande till protokollet:  
SKP vill med denna protokollsanteckning framföra att ledamöter som representerar Gäl-
livare kommun i den gemensamma gymnasienämnden med Kiruna, Jokkmokk och Pa-
jala så skall arvoden utgå efter Gällivare arvodesreglemente. SKP motsätter sig också 
eventuell förekomst av dubbla arvoden. SKP delar uppfattningen om att Lapplands 
kommunalförbund upprättar eget arvodesreglemente. Se bilaga 1.  
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 25 januari år 2010 beslutat att  
kommunens högskoleenhet och vuxenutbildning ska övergå till en gemensam organisa-
tion inom Lapplands kommunalförbund (LKF). Sedan dess har LKF arbetat med att  
 
göra nödvändiga revideringar i förbundsordning och i arvodesreglemente för den ny-
bildade gymnasienämnden.  
 
Vid LKF:s direktionsmöte i juni 2010 beslutade direktionen om de bestämmelser som 
ska finnas under förbundsordningens § 9 (ersättningar). Utformningen på dessa  
bestämmelser skickas nu till medlemskommunernas kommunfullmäktigen för  
ställningstagande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inkomstbasbeloppet är för år 2010 satt till 51 100 kr.  
 
LKF:s förslag om 1,5 inkomstbasbelopp för ordföranden samt 0,75 inkomstbasbelopp 
för vice ordföranden i gymnasienämnden motsvarar i årsarvoden 76 650 kronor respek-
tive 38 325 kronor, eller totalt 114 975 kronor. LKF föreslår att kostnaden fördelas  
mellan medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningens tidigare beslutade för-
delning för gymnasiesamverkan.  
 
Tidigare beslutad fördelning för gymnasiesamverkan baseras på kommunernas respek-
tive budget för år 2010. För efterkommande år, från och med 2011, omräknas medlems-
kommunernas andel av bidraget till gymnasiesamverkans årsbudget efter kommunens 
antal ungdomar i gymnasieålder.  
 
Beräkningsmodellen har tidigare bifogats LKF:s förslag på reviderad förbundsordning 
som presenterades för ställningstagande av kommunfullmäktige i Gällivare kommun 
den 14 juni 2010 (diarienummer Ks/2010:186). 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslag till beslut bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för Gällivare  
kommuns barn och ungdomar. På grund av kort beredningstid har ungdomsrådet inte 
utgjort remissorgan. Inget medinflytande bedöms därför ha förekommit i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsarvoden för ordförande och vice ordförande i gymnasienämnden fastställs till för 
ordföranden 1,5 inkomstbasbelopp (ibb) och för vice ordförande 0,75 inkomstbasbelopp 
(ibb), 
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att respektive kommuns arvodesreglemente ska gälla för ledamöter och ersättare som 
representerar kommunen i gymnasienämnden, 
 
att respektive kommuns bestämmelser för att kompensera bortfall av pensionsgrundande 
inkomst ska gälla för gymnasienämnden, 
 
att årsarvodena till ordförande och vice ordförande i gymnasienämnden ska administre-
ras och utbetalas av förbundet och finansieringen ska fördelas mellan medlems-
kommunerna i enlighet med förbundsordningens fördelning för gymnasiesamverkan, 
 
att respektive kommun administrerar och ansvarar för utbetalningen av arvoden till  
ledamöter och ersättare i gymnasienämnden som representerar den egna kommunen, 
 
att dessa bestämmelser också tillämpas för mötesarvoden för revisorer och leda-
möter/ersättare i direktionen, 
 
att dessa bestämmelser ska ersätta tidigare formuleringar i förbundsordningens § 9  
Ersättningar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Arvoden för förtroendevalda i gymnasienämnd, förslag 2010-06-18. 
2. Utdrag från protokoll, direktionen för Lapplands kommunalförbunds möte i juni 2010 
§ 36. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-08-19. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 195. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-27 § 238. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Stig Eriksson 
(v) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) och Bernt Nordgren 
(ns) att avslå upprättat arvodesreglemente, 
 
att Lapplands kommunalförbund skall upprätta arvodesreglementet och ta det finansiella 
ansvaret för gymnasienämndens ledamöter. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
fullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.  
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 KS/2010:462 -214 

 
§ 92 

Del av Robsam 1:1 mm, ny väg mellan Koskullskulle och Östra Malmberget  

 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att gång- och cykelväg från Nordöstra länken mot Östra och Västra Malmberget skall 
anordnas och att denna skall skrivas in i genomförandeavtalet om Östra och Västra 
länken, 
 
att anta detaljplan för Del av Robsam 1:1 mm, ny väg mellan Koskullskulle och Östra 
Malmberget. 
 
Bakgrund  
LKAB har meddelat att dels vägförbindelsen mellan Ö:a och V:a Malmberget,  
Bergmansgatan, samt dels att vägförbindelsen mellan Ö:a Malmberget och  
Koskullskulle, båda, kommer att stängas för trafik 2012. Detaljplanearbeten måste på-
börjas för att säkerställa nya vägförbindelser.  
 
Mot bakgrund av ovanstående har kommunstyrelsen den 20 april 2009, § 78 beslutat att 
uppdra till miljö- och byggnämnden att påbörja detaljplanearbetet för att säkerställa 
vägförbindelser mellan dels Ö:a och V:a Malmberget samt dels mellan Ö:a Malmberget 
och Koskullskulle.  
 
Miljö- och byggnämnden har den 3 september 2009, § 318 beslutat att starta upp plan-
processen för framtida vägsystem i Malmberget att uppstartsmöte hålls med represen-
tanter från WSP efter nämndens sammanträde att det vid uppstartsmötet bl a fastställer 
tidplan för planarbetet och tid för informationsmöten med medborgarna.   
 
Planförslag för Del av Robsam 1:1 mm, ny väg mellan Koskullskulle och Östra  
Malmberget har upprättats.  
 
Detaljplanens syfte och huvuddrag  
Detaljplanen föreslår en länk mellan Koskullskulle (väg 830) i höjd med befintlig  
begravningsplats i Östra Malmberget till Mellanvägen. Länken kallas ”Nordöstra  
länken” i fortsättningen.  
 
En bedömning av detaljplanens konsekvenser har gjorts med hjälp av en MKB-
checklista, en s.k. behovsbedömning. 
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Miljö- och byggnämnden har den 29 oktober 2009, § 371 beslutat att starta samråds-
processen och att genomföra ett första samrådsmöte den 12 november 2009.   
Samrådsredogörelse daterad 12 mars 2010 har upprättas.  
 
Detaljplanen har varit på samrådsremiss mellan den 12 november 2009 och den 25  
januari 2010.  
 
Allmänna samrådsmöten hölls 2009-11-12 samt 2010-01-12.  
 
Sammanfattning av ändringar i samrådshandlingarna  

 Kompletteringar görs i tillämpliga delar i planbeskrivning angående konse-
kvenser.  

 Genomförandebeskrivningen kompletteras angående övergripande överens-
kommelse mellan verksamhetsutövaren och kommunen. Avtal kommer att  
skrivas mellan kommunen och gruvbolaget avseende ansvarsområden, kost-
nadsfördelning mm.  

 En översiktlig principskiss med utvalda befintliga vägar samt föreslagna 
väglänkar kompletteras i planbeskrivningen. Textdelar kompletteras i till-
lämpliga delar avseende översikt av vägar.   

 Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Skoterleder avseende att 
gång- och cykelväg bör fri rörlighet vid passagerna åstadkommas samt att 
snöskoterled bör anläggas med betryggande avstånd till gång- och cykelväg.  

 Principskiss över koncessionsområdet kompletteras i handlingarna.  
 
I övrigt redaktionella ändringar. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2010-03-31, § 53 att planhandlingarna kompletteras 
med hänvisning till del av den Fördjupade Översiktsplanen angående MKB samt att 
godkänna samrådsredogörelsen och att ställa ut planförslaget för granskning under tiden 
12 april – 10 maj 2010, PBL 5:23.   
 
Under utställningstiden har 7 yttranden inkommit till Miljö- och byggkontoret. Där-
utöver har även yttranden inkommit under samrådsförfarandet. Se samrådsredogörelse 
datera 31 mars 2010.  
 
Utlåtande daterad 8 juni 2010 har upprättats där ett sammandrag av inkomna skriftliga 
synpunkter redovisas följt av kommentarer till yttrandena.   
 
Umeå universitet redovisar i sin ”Rapport om upplevd hälsa och miljöstörning i  
Gällivare – Malmberget – Koskullskulle” att många upplever störningar i bland annat 
form av vibrationer och buller från gruvverksamheten.   
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Förslag till beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplan för Del av Robsam 1:1 mm, ny väg mellan Koskullskulle och Östra 
Malmberget. 
 
Beslutsunderlag  
1. Detaljplan för Del av Robsam 1.1 mm (Ny väg mellan Koskullskulle och Östra 
Malmberget) i Gällivare kommun, inkl. karta 2010-03-31. 
2. Utlåtande tillhörande Detaljplan för: Del av Robsam 1.1 mm (Ny väg mellan  
Koskullskulle och Östra Malmberget) i Gällivare kommun 2010-06-08. 
3. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-06-23 § 120. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 197. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-27 § 240. 
 
Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Ulf Normark (s) och Birgitta Larsson (s) 
att gång- och cykelväg från Nordöstra länken mot Östra och Västra Malmberget skall 
anordnas och att denna skall skrivas in i genomförandeavtalet om Östra och Västra  
länken, 
 
att anta detaljplan för Del av Robsam 1:1 mm, ny väg mellan Koskullskulle och Östra 
Malmberget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stig 
Erikssons m.fl. förslag.  
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 KS/2010:416 -174 

 
§ 93 

Sotningstaxa för 2011  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa sotningstaxan enligt upprättat förslag, 
 
att den reviderade taxan träder ikraft 2010-11-01. 
 
Bakgrund 
Meddelande om hur sotningstaxan ska räknas upp har kommit från Sveriges Kommuner 
och Landsting. Enligt deras avtal med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 
ska nya taxan gälla från och med 2010 07 01. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den uppräkning som är överenskommen svarar mot de ökade kostnaderna som  
verksamheten har. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Revideringen av taxan medför inga direkta konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa sotningstaxan enligt upprättat förslag, 
 
att den reviderade taxan träder ikraft 2010-11-01. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-06-15 § 126. 
2. Förslag, revidering av sotningstaxan. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 165. 
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 KS/2010:415 -170 

 
§ 94 

Taxa för brandskyddskontroll 2011  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för brandskyddskontroll enligt förslag,  
 
att revideringen av taxan träder ikraft 2010-11-01.  
 
Bakgrund 
Uppgifter har nu kommit från Sveriges kommuner och landsting kring den procentuella 
uppräkningen som ska göras på priserna i taxan för brandskyddskontroll. Enligt avtal 
mellan Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riks-
förbund ska ersättningen för brandskyddskontroll revideras årligen med överenskommet 
index. I avtalet regleras också att avgiften ska tas ut from 2010 07 01. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det avtal som reglerar uppräkningen bygger på att höjningen ska motsvara den  
kostnadsökning som är aktuell. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet har inga konsekvenser för barn och unga.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa taxa för brandskyddskontroll enligt förslag,  
 
att revideringen av taxan träder ikraft 2010-11-01.  
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-06-15 § 125. 
2. Förslag ”Taxa för brandskyddskontroll”. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 167.  
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 KS/2009:696 -219 

 
§ 95 

Motion av Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman 
(ns) - Nybyggnation av flerfamiljshus på Forshedenområdet  

 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla motionen. 
 
Ajournering 16:55-17:00. 
 
Bakgrund 
Margareta Henriksson (ns), Bernt Nordgren (ns), Tommy Krigsman (ns) och Lena 
Nordgren (ns) har 2009-12-07 inlämnat följand motion till fullmäktige  
 
Eftersom det är stor efterfrågan på lägenheter i Gällivare kommun är det viktigt att 
kommunen påskyndar byggnationen av flerfamiljshus. Framförallt är det brister på små 
lägenheter. De grupper som bedöms ha svårast att erhålla bostad är ungdomar och  
ensamstående. På Forshedenområdet finns idag bebyggelsen och under 2002-2003 revs 
en del fastigheter i området. Området har sedan tidigare en gällande detaljplan med  
vatten, avlopp och en bra infrastruktur med skola, affär dagis och sjukhus i närheten. 
Norrbottens sjukvårdsparti föreslår. Att Gällivare kommun snarast utreder möjlig-
heterna att bygga flerfamiljshus på Forshedenområdet. 
 
Yttrande 
Motionen har varit för yttrande till TOP bostäder AB och av yttrande framgår följande. 
 
TOP bostäder AB har för närvarnade inte fått något uppdrag av ägaren, kommunen om 
nyproduktion. Om kommunstyrelsen ger TOP bostäder AB uppdrag om nyproduktion 
så kan det finnas andra alternativ än Forsheden som är intressantare. 
 
Nämnd och utredningsfunktionen kan konstatera att i projektet Nya Gällivare ingår att 
ta fram en bostadsförsörjningsplan med bra beslutsunderlag om var vi ska bygga och 
vilket behov som finns nu och i framtiden. Med stöd av planen får erforderliga beslut 
fattas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen med hänsyn till det pågående arbetet med bostadsförsörjningsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion från Norrbottens sjukvårdsparti. 
2. Yttrande från TOP bostäder AB. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-04-14. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 168. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 205, inkl. bilaga. 
 
Yrkande  
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Bernt  
Nordgren (ns), Fredric Olofsson (skp), Bror Wennström (skp), Birgitta Larsson (s) och 
Jeanette Wäppling (v) att bifalla motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons m.fl. förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i  
enlighet med Margareta Henricssons m.fl. förslag.  
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 KS/2009:728 -100 

 
§ 96 

Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) - Avgift/registrerad snösko-
ter för underhåll av skoterleder  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen då lagstöd för ändamålet saknas. 
 
Bakgrund 
Motionärerna föreslår i rubricerat ärende att man ser över möjligheten att införa en  
avgift för varje registrerad skoter i kommunen, som ett komplement till eventuell så 
kallad ledavgift. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet varit i kontakt med 
Kommunförbundet Norrbotten och SKL, Sveriges Kommuners och Landstings jurister i 
frågan och fått till svar att ”kommunen kan endast ta ut kommunal avgift för ett visst 
ändamål om det finns lagstöd för det, till exempel äldreomsorgs taxa och i skoterfallet 
finns inget sådant lagstöd”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konstaterade konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen då lagstöd för ändamålet saknas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion från Vänsterpartiet. 
2. E-post från Kommunförbundet Norrbotten. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 101. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 169. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 206. 
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 KS/2010:579 -611 

 
§ 97 

Interpellation av Bror Wennström (skp) angående omprövning av beslut inom  
barn-, utbildning- och kulturnämnden  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas, 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp). 
Interpellationen är ställd till barn-, utbildning- och kulturnämndens ordförande Börje 
Johansson (s). 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens ordförande Börje Johansson (s) har utarbetat ett 
skriftligt svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
2. Interpellationssvar av Börje Johansson (s). 
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 KS/2010:219 -101 

 
§ 98 

Motioner 2010  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bakgrund 
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde presenteras följande motioner: 
 
Motion av Fredric Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) – Samordnat ungdomsarbete 
(Dnr 2010:506/627). 
 
Motion av Fredric Olofsson (skp) – Betongpark för extremsport (Dnr 2010:505/829). 
 
Motion av Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns), Lena Nordgren (ns),  
Tommy Krigsman (ns) och Bror Henricsson (ns) – Angående inrättande av en tjänst 
som stadsarkitekt i Gällivare kommun (Dnr 2010:604/022). 
 
 


