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 Lars Nilsson, AMA Försörjning § 244:24 
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 Ulf Hansson, Utvecklingschef § 251 
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Utses att justera Margareta Henricsson 
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Underskrifter Sekreterare §§ 244-283 
  Ann-Katrin Karlsson 
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 KS/2010:8  
 
§ 244 

Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Delgivningar 
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 
 
1. KS 2010.6 100 
2010:58 – Det nationella lägenhetsregistret är i det närmaste upprättat. Kommunens och 
fastighetsägarnas ansvar. Hushålls- och bostadsstatistik. 
 
2010:60 – Budgetförutsättningar för åren 2010-2014. 
 
2.  KS 2010:115 844 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 3 september 2010 beslutat om förundersökning inför 
byggandet av väg till planerat Naturum Stora Sjöfallet, Gällivare kronoöverloppsmark 
1:2, Gällivare socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. 
 
3.  KS 2007:34 292 
Avtal om uppdragsersättning mellan Gällivare kommun och Killingi Folkets hus har 
träffats. Avtalet gäller för år 2010. 
 
4.   KS 2010:529 823 
Ullatti Idrottsförening har den 6 september 2010 inkommit med en begäran om kom-
munalt övertagande av driftkostnader av elljusspår i Ullatti. 
 
5.  KS 2010:239 045 
Kommuninvest har i september 2010 kommit med en skrivelse till medlemmarna angå-
ende Insatsemission år 2010. 
 
6.  KS 2010:494 050 
Kammarrätten i Sundsvall har den 9 september 2010 beslutat att avvisa Bil-City AB:s 
överklagan gällande offentlig upphandling. 
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7.  KS 2009:468 011 
Tillväxtverket har den 15 september 2010 beslutat om utbetalning av medel från Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden till projekt Nya Gällivare. 
 
8.  KS 2010:539 870 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 14 september 2010 beslutat om arkeologisk utredning, 
inför anläggning av nytt sandmagasin vid Aitik, fastigheten Sakajärvi 2:4, Gällivare 
socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. 
 
9.  KS 2010.540 014 
Sveriges Kommuner och Landsting m.fl. har den 15 september 2010 kommit med in-
formation angående Regionala trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik. 
 
10.  KS 2010:547 370 
Industrigruppen Återvunnen Energi har den 14 september 2010 kommit med informa-
tion angående den pågående utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. 
 
11.  KS 2010:551 310 
Länsstyrelsen Norrbotten m.fl. har den 15 september 2010 kommit med en begäran an-
gående Länstransportplan för Norrbottens län 2010-2021 – Förslag till objekt för ut-
förande år 2011 på det kommunala vägnätet. 
 
12.  KS 2010:546 270 
Sveriges Kommuner och Landsting har den 2 september 2010 skickat information om 
foldern ”Ny hushålls- och bostadsstatistik”. 
 
13.  KS 2010:558 050 
Telia Sonera Skanova Access AB har den 23 september 2010 skickat en uppsägning av 
Ramavtal och villkorsändring av Tillgångsavtal/Hyresavtal. 
 
14.  KS 2010:493 141 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 20 september 2010 beslutat om preliminärt beviljat 
investeringsstöd till kommersiell service till HB Nordprodukter. 
 
15.  KS 2009:150 105 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 27 september 2010 beslutat om delutbetalning till 
medfinansiering EU-projekt Gränsleden. 
 
16.  KS 2009:432 149 
Tillväxtverket har den 29 september 2010 beslutat om ändring, omfördelning av finan-
siering inom beslutat budget enligt begäran från projektägaren, projekt Nya Gällivare. 
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17.  KS 2010:312 007 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 28 september 2010, § 137 beslutat i ären-
det Revisorernas granskning av minoritetsspråkslagens efterlevnad. 
 
18.  KS 2010:572 622 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 28 september 2010, § 140 beslutat i ären-
det Yttrande till Ungdomsfullmäktige angående egen matlagning i Hakkas skola. 
 
19.  KS 2009:162 212 
Boverket har den 7 oktober 2010 kommit med information angående slutredovisning av 
stöd enligt förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft, dnr 
2325-1767/2009. 
 
20.  KS 2009:163 212 
Boverket har den 7 oktober 2010 kommit med information angående slutredovisning av 
stöd enligt förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft, dnr 
2325-1768/2009. 
 
21.  KS 2010:587 311 
Medborgare på Murgatan har den 7 oktober 2010 kommit med en skrivelse angående 
väg bakom Murgatan. 
 
22. KS 2010:43 773 
Protokoll från Folkhälsorådets möte den 6 september 2010. 
 
23. 
Protokoll har inkommit från: 
 Miljö- och byggnämnden 2010-09-02. 
 Socialnämnden 2010-09-23. 
 Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010-09-28. 
 
24.   
Information från AMA och försörjningsenheten Lars Nilsson om verksamheten. 
 
 
Anmälningar 
1.  KS 2010:548  050 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har den 3 september 2010 jml delega-
tion antagit anbud utförande av byggservice, El-arbeten mot timtidsersättning. Ramav-
tal. 
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2.  KS 2010:570  050 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har den 13 september jml delegation 
antagit anbud leverans av fordon till miljö- och byggnämnden. 
3.  KS 2010:556  805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 12 oktober 2010 jml delegation beviljat Arena 
Tornedalen 20 000 kr till Tornedalsfesten i Luleå den 12 – 14 november 2010. 
 
4.  KS 2010:472  142 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har den 8 september jml delegation 
yttrat sig till Länsstyrelsen Norrbotten angående bygdemedelsansökan från Luleå Tek-
niska Universitet för projekt vattenkraftsreglering. 
 
 
Kurser 
1. Upphandlingskonferens Kom Rätt, Sveriges Kommuner och Landsting 
Datum: 2 december 2010 
Ort: Göteborg 
Pris: 2 750 kr exkl. moms 
 
2. Konferensen Samverkan kring ensamkommande barn och ungdomar 
Datum: 7 december 2010 
Ort: Linköping 
Pris: 1 100 kr exkl. moms 
 
3. Landsbygdsgalan 2010 
Datum: 23 november 2010 
Ort: Stockholm 
Pris: 875 kr 
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 KS/2010:53 -042  

 
§ 245 

Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående budgetuppföljningen.  
 
Ingamaj Backman, förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen, informerade 
om att affärsverksamheten kommer att ge ett underskott på drygt 1,5 miljoner kronor. 
Inom den skattefinansierade verksamheten är det försörjningsstödet som ger ett under-
skott med 3,0 miljoner kronor. 
 
Kjell Wallgren förvaltningschef för barn- utbildning- och kulturförvaltningen, informe-
rar om att man arbetar med engångsanslagen, årsprognosen ligger på noll. 
 
Marianne Jonsson, förvaltningschef socialförvaltningen, informerade om att prognosen 
ligger på ett överskott med 2 miljoner kronor. Korttidsboendet har öppnat. Engångsbe-
talning gällande inköp av 36 leasingbilar har gjorts för att minska den framtida leasing-
kostnaden. 
 
Lennart Johansson, kommunchef informerar om att det skett en förbättring med 200 tkr 
från augustis delårsbokslut som var 500 tkr. Förbättringen beror främst på att prognosen 
för kollektivtrafiken har nu minskat till 400 tkr. 
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 KS/2010:616 -023  

 
§ 246 

Förlängning av chefsförordnande som socialchef   

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Marianne Jonsson erbjuds en förlängning av chefsförordnandet som socialchef under 
tiden 2011-03-01 t o m 2014-02-28. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Marianne Jonssons förordnande som chef för socialförvaltningen upphör 2011-03-01. 
Diskussioner har förts mellan arbetstagare och arbetsgivare om en förlängning av chefs-
förordnandet. Förhandlingar har även skett med berörda fackliga organisationer. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar att tjänsten ska utannonseras.  
 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) bifall till lagt förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons m fl förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m fl förslag.  
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 KS/2010:608 -023 

 
§ 247 

Förlängning av visstidsanställning som service- och teknikchef  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Ingamaj Backman erbjuds anställning som service- och teknikchef under tiden 
2011-02-01 t o m 2011-08-31, 
 
att Ingamaj Backman erbjuds anställning genom allmän visstidsanställning under tiden 
2011-09-01 t o m 2012-01-31 med en lön som motsvarar 80 % av lönen som service- 
och teknikchef, 
 
att medel för allmän visstidsanställning, 300 000 kronor, anvisas ur 2011 års anslag för 
verksamhet 943 ”Personal ut-/avveckling” till verksamhet 859, ansvar 15101, 
 
att utse kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med service- och tekniknämndens 
presidium som rekryteringsgrupp för tjänst som förvaltningschef för service- och tek-
nikförvaltningen, 
 
att rekrytering sker genom rekryteringsföretag och att medel anvisas ur verksamhet 943 
”Personal ut-/avveckling” till verksamhet 859 med ansvar 15101. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Ingamaj Backmans visstidsanställning som chef för service- och teknikförvaltningen 
upphör 2011-02-01. Diskussioner har förts mellan arbetstagare och arbetsgivare om en 
förlängning av anställningen. Förhandlingar har även skett med berörda fackliga organi-
sationer. 
 
Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Stig 
Erikssons m fl förslag.  
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 KS/2010:594 -059 

 
§ 248 

Köp av Gällivare kommuns aktier i Filmpool Nord AB  

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta Piteå kommuns anbud om köp av Gällivare kommuns aktier i Filmpool Nord 
AB för 30 000 kronor. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige § 180, 2008-12-01, beslutade att Gällivare Kommun skulle av-
veckla sitt ägande i Filmpool Nord AB. Gällivare kommuns aktieinnehav i Filmpool 
Nord AB uppgår till ett nominellt belopp om 30 000 kronor. 
Piteå kommun har genom avtalsförslag per e-post 2010-10-05 meddelat intresse att för-
värva Gällivare kommuns aktier i Filmpool Nord AB till nominella värdet, 30 000 kro-
nor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Gällivare kommun återfår satsat aktiekapital genom försäljningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Piteå kommuns anbud om köp av Gällivare kommuns aktier i Filmpool Nord 
AB för 30 000 kronor, 
 
att paragrafen omedelbart justeras. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktige § 180, 2008-12-01. 
2. Av Piteå kommun överlämnat avtalsförslag. 
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 KS/2010:54 -101 
 
§ 249 

Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2010   

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående Malmberget.  
 
Kommunchefen informerar att efter det att Kommunfullmäktige tog bort ärendet om 
södra och östra länken eftersom avtal saknas med LKAB har ett informationsmöte skett 
för de boende i Kv Spoven. Bygg- och miljöchefen Sture Sundqvist var även med på 
mötet. LKAB har nu erbjudit de boende i kv Spoven att sälja sina fastigheter. Frågan 
om förturer i kommunal tomtkö samt lägenheter har kommit upp. 
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 KS/2010:55 -101 

 
§ 250 

Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande i handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion från de kommunala råden.  
 
Maria Åhlen informerade om Ungdomsrådets arbete. 25/11är nytt datum för ungdoms-
fullmäktige. Under luciavakan har man anlitat Erik Hassle. En pjäs om alkohol- och 
droger kommer att visas på skolorna. Ungdomsrådet arbetar med att få in nya ungdomar 
till rådet. 
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 KS/2010:56 -101  

 
§ 251 

Information angående "Nya Gällivare" - 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående ”Nya Gällivare”  
 
Ulf Hansson, utvecklingschef informerar om förstudierna för utveckling av upplevelse-
området Dundret Repisvaara samt bättre internationell tillgänglighet på Lapland Air-
port. Gick även igenom tidplanen för uppdragen som ligger på utvecklingsenheten ex 
vis bostadsförsörjningsplanen, handelsutredningen, nya bostadsområden, förtätning, 
implementera i bordebilden, centrumhandelsplan mm. 
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 KS/2010:384 -702 

 
§ 252 

Ansökan serveringstillstånd Lapplands gymnasium  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medge stadigvarande serveringstillstånd för Lapplands gymnasium, organisations-
nummer, 22 20 00-0760, Hotell- och restaurangprogrammet, Välkommaskolan, för ser-
vering av starköl, vin och spritdrycker mellan 11.00-01.00, årligen mellan den 24 augus-
ti till 10 juni. 
 
Bakgrund 
Lapplands gymnasium, organisationsnummer, 22 20 00-0760, har ansökt om stadigva-
rande serveringstillstånd för Hotell- och restaurangprogrammet vid Välkommaskolan. 
Ansökan avser serveringstid mellan 11.00 till 01.00 årligen mellan den 24 augusti till 10 
juni. 
 
I ärendet har följande yttranden inhämtats: 
 
Polismyndigheten i Norrbotten har inget att erinra över den sökta serveringen eller sö-
kandens lämplighet. 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har inget att erinra över den sökta serveringen. 
 
Miljö- och byggnämnden uppger att köket i den sökta serveringen erbjuder möjlighet att 
tillhandahålla ett varierat utbud av lagad mat berett av råvaror. 
 
Socialnämnden har inget att erinra över den sökta serveringen under förutsättning att 
sökandens interna alkoholpolicy ändras så att den följer alkohollagen. 
 
Skattemyndigheten har inget att erinra över sökandens lämplighet,  
 
Kronofogdemyndigheten har inget att erinra över sökandens lämplighet, 
 
Sökanden bedöms besitta erforderliga kunskaper i alkohollagen och den sökta ser-
veringslokalen bedöms som lämplig för den sökta serveringen. 
 
Det har inte framkommit några alkoholpolitiska olägenheter föranledda av den sökta 
serveringen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-10-04 § 204 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Den tilltänkta serveringen ska ske i G-huset, Välkommaskolan. Byggnaden är belägen 
vid Gunillaskolan, Stallvägen, Malmberget, och serveringen ska bedrivas i utbildnings-
syfte för elever på hotell- och restaurangprogrammet vid Välkommaskolan. 
 
Förslag till beslut 
att medge stadigvarande serveringstillstånd för Lapplands gymnasium, organisations-
nummer, 22 20 00-0760, Hotell- och restaurangprogrammet, Välkommaskolan, för ser-
vering av starköl, vin och spritdrycker mellan 11.00-01.00, årligen mellan den 24 augus-
ti till 10 juni. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-09-15. 
2. Alkoholpolicy i förhållande till personal/elever på Hotell- och restaurangprogrammet. 
3. Alkoholpolicy i förhållande till gästerna på Hotell- och restaurangprogrammet. 
4. Yttrande Polismyndigheten i Norrbotten 2010-06-10. 
5. Yttrande barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010-08-24 § 112. 
6. Yttrande socialnämnden 2010-09-23 § 97. 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 204. 
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 KS/2010:102 -107 

 
§ 253 

Rapport enligt bolagsordningen för TOP bostäder AB - 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-10-04 § 205 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2010. 
 
Förslag till beslut 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport enligt bolagsordningen för april-juni 2010, TOP bostäder AB. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 205. 
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 KS/2010:101 -107  

 
§ 254 

Avrapportering till kommunstyrelsen av ägardirektiv under 2010 - TOP bostäder 
AB  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som svar till TOP bostäder AB meddela att högre taxebundna kostnader än SABO-
snitt inte är en grund för att avsätta mindre till underhåll, 
 
att i övrigt med godkännande lägga avrapporteringen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB har inkommit med avrapportering t.o.m. 2010-06-30 i enlighet med 
ägardirektiv.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som svar till TOP bostäder AB meddela att högre taxebundna kostnader än SABO-
snitt inte är en grund för att avsätta mindre till underhåll, 
 
att i övrigt med godkännande lägga avrapporteringen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Avrapportering TOP bostäder AB. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 206. 
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 KS/2010:305 -866 

 
§ 255 

Förslag till anpassning av kommunhusets foajé  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge kulturförvaltningen uppdraget att finna/föreslå en alternativ placering  
av originalmålningarna, exempelvis i museets lokaler där det är praktiskt möjligt, 
 
att ge informationsenheten uppdraget att låta göra reproduktioner av samtliga fem origi-
nalmålningar i mindre format anpassat till betraktningsavstånd och utrymme i alternativ 
lokal, 
 
att reproduktionerna placeras på den välvda väggen i kommunhusets sammanträdes- 
rum 1, 
 
att kostnaden för reproduktion, 19 800 SEK enligt offert, skall belastas informations- 
enhetens driftbudget; ansvar: 15801, verksamhet: 221, 
 
att kostnader som uppstår för att iordningsställa placeringen i sammanträdesrum 1 skall  
belasta nämnd- och utredningsenhetens driftbudget; ansvar: 15501, verksamhet: 8513, 
objekt: 22079 (sammanträdesrum). 
 
Bakgrund 
Arbetet att etablera en informationsplats för projekt Nya Gällivare i anslutning till 
LKAB:s informationskontor på Gunillaskolan i Malmberget är slutfört. En utställ-
ningsmonter som bygger på bilder från Malmberget genom tiderna är placerad i ett vis-
ningsrum. I denna monter ingår en interaktiv storbildsskärm som representerar nutid och 
där besökaren genom att vidröra skärmen kan välja olika information i text, bild och 
filmform. 
 
En mindre version av ovannämnda informationsplats är även etablerad i kommunhusets 
foajé. Detta aktualiserar tidigare påtalat behov att anpassa foajén för att bättre kunna 
nyttja miljön för utställningar, offentliga aktiviteter, valarbete, m m. Inledningsvis skul-
le de tavlor av tidigare kommunalråd som hänger i foajén behöva flyttas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för reproduktion/inramning av fem originalmålningar enligt bifogad offert, 
samt kostnader för att iordningsställa placering i alternativ lokal. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ökad tillgänglighet för människor i alla åldrar att beskåda kommunala konstverk genom 
en exponering i offentlig miljö utanför kommunhuset. En förbättrad exponeringsmiljö i 
foajén ger ökad tillgänglighet till, och högre OBS-faktor för, utställt material.  
 
Förslag till beslut 
att ge kulturförvaltningen uppdraget att finna/föreslå en alternativ placering  
av originalmålningarna, exempelvis i museets lokaler där det är praktiskt möjligt, 
 
att ge informationsenheten uppdraget att låta göra reproduktioner av samtliga fem origi-
nalmålningar i mindre format anpassat till betraktningsavstånd och utrymme i alternativ 
lokal, 
 
att reproduktionerna placeras på den välvda väggen i kommunhusets sammanträdes- 
rum 1, 
 
att kostnaden för reproduktion, 19 800 SEK enligt offert, skall belastas informations- 
enhetens driftbudget; ansvar: 15801, verksamhet: 221, 
 
att kostnader som uppstår för att iordningsställa placeringen i sammanträdesrum 1 skall  
belasta nämnd- och utredningsenhetens driftbudget; ansvar: 15501, verksamhet: 8513, 
objekt: 22079 (sammanträdesrum). 
 
Beslutsunderlag 
1. Informationsenhetens skrivelse 2010-03-22. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 104. 
3. Offert. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 187. 
5. Yttrande från kulturförvaltningen.  
6. Informationsenhetens skrivelse 2010-10-11. 
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 KS/2010:530 -003 

 
§ 256 

Revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Gällivare finska klubb pensionärssektion får en permanent representant i kommunala 
pensionärsrådet fr.o.m. nästa mandatperiod, 
 
att anta det nya reglementet för kommunala pensionärsrådet. 
 
Bakgrund 
Sveriges riksdag beslöt i december 1999 om en samlad minoritetspolitik i Sverige. Må-
let med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, 
stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att 
de hålls levande. 
 
För att målet med minoritetspolitiken ska kunna förverkligas krävs att samtliga nationel-
la minoriteters behov och intresse beaktas i alla delar av landet och på alla nivåer i sam-
hället. Detta gäller såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. 
 
Kommunens kommunala pensionärsråd (KPR) består idag av åtta ordinarie ledamöter. 
Kommunen utser tre ledamöter och resterande fem ledamöter utses av pensionärsorga-
nisationerna som fördelas proportionellt efter respektive organisations medlemsantal. 
 
Risken med den proportionella fördelningen är att vissa organisationer, som finska före-
ningen, inte garanterat blir representerade i kommunala pensionärsrådet. Ett sätt att sä-
kerhetsställa att Gällivare finska förening blir representerad är att utöka antalet ledamö-
ter i kommunala pensionärsrådet med en ledamot. Den utökade representation kan också 
riktas så att den garanterar finska föreningen en permanent plats med start fr.o.m. nästa 
mandatperiod.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-10-04 § 207 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Till pensionärsrådets representanter utgår arvode, traktaments- och reseersättning enligt 
av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda. 
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Arvodeskostnaden för ytterligare en ledamot i kommunala pensionärsrådet (KPR) skulle 
resultera i en ökad kostnad med 2 560 kronor om man beräknar att rådet har fyra sam-
manträden per år. Denna summa inkluderar inte traktaments- och reseersättning.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Nämnd och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Gällivare finska klubb pensionärssektion får en permanent representant i kommunala 
pensionärsrådet fr.o.m. nästa mandatperiod, 
 
att anta det nya reglementet för kommunala pensionärsrådet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Finska klubb 2010-08-30. 
2. Svar till Finska klubb 2010-09-16. 
3. Nuvarande och föreslagna lydelser i reglementet. 
4. Nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet. 
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-09-15. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 207. 
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 KS/2010:403 -842 

 
§ 257 

Visit Gellivare Lapland: Ansökan om fortsatt drift av Turistbyrån  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att koncessionsavtalet med Visit Gellivare Lapland avseende drift av Turistbyrån för-
längs att gälla under 2011 och 2012,  
 
att finansiering av fortsatt avtal från år 2013 och framåt får behandlas i budgetarbetet. 
 
Bakgrund 
Visit Gellivare Lapland driver Gällivare Turistbyrån sedan januari 2008  till sista de-
cember 2010 genom ett koncessionsavtal med Gällivare kommun. Under denna period 
har det skett en utveckling av Turistbyrån från den traditionella med att dela ut broschy-
rer, svara på frågor, till att vara en säljkanal för företag i Gällivare, utökad service mot 
besökare och en bättre butik. 
 
Visit Gellivare Laplands  framtidsvisioner är att med den nya webben och bokningssy-
stemet skall man kunna öka försäljningen till besökare och utöka servicen. Man är även 
aktiva med att förbättra event och arrangemang. Visionen är att öka gästnätter med 48 
% till 2013. Idag har turistbyrån två årsanställda som jobbar med att boka, informera, 
marknadsföra, planera etc. På grund av ökningen av uppdrag och besök planeras att 
under 2010/2011 anställa en till person. 

 
När det gäller försäljningen på Turistbyrån av boende och aktiviteter så ökar den stadigt. 
Försäljningen är prognostiserad till 2,1 milj kr 2010. I takt med att byrån får mer jobb, 
ökad försäljning etc. så ökar även kostnaderna för att kunna hålla servicen för att ha 
blå/gul skylt, öka försäljningen, servicen, kunna utbilda personal, marknadsföra m.m.  
 
Koncessionsersättningen uppgår till 800.000 kr per år via kommunstyrelsens budget och 
har ej uppräknats de senaste 6 åren. Nu ansöker Visit Gellivare Lapland om att konces-
sionsersättningen ska uppgå till 1.200.000 kr per år. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett anslag bekostas av näringslivsmedel (bygdemedel och bygdemedelsfond). 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En utveckling av besöksnäringen, där turistbyrån ingår, ökar Gällivares attraktivitet och 
möjligheterna till fler arbetstillfällen, vilket bedöms ha positiva effekter för barn och 
ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att koncessionsavtalet med Visit Gellivare Lapland avseende drift av Turistbyrån för-
längs att gälla under 2011 och 2012,  
 
att finansiering av fortsatt avtal från år 2013 och framåt får behandlas i budgetarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utvecklingsenhetens skrivelse samt utredning 2010-06-04. 
2. Koncessionsavtal mellan Gällivare kommun och Visit Gellivare Lapland. 
3. Kommunstyrelsens näringslivsutskotts protokoll 2010-10-05 § 41.
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 KS/2010:543 -003 

 
§ 258 

Stadgar för Stiftelsen Gränsleden/Rádjebálges/Grensleden  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet för att se över förvaltningsformen och budgeten. 
 
Bakgrund 
Styrgruppen för Gränsleden har utformat ett förslag till stadgar för Stiftelsen Gränsle-
den/Rádjebálges/Grenseleden. Vårt mål är att stiftelsen skall starta upp sin verksamhet 1 
januari 2011. Förslaget till stadgar bifogas. Gällivare kommun har även inventerat de 
tillgångar som stiftelsen får överta den 1 januari. 
 
Tysfjord kommun och Unna Tjerusj kommer också att behandla ärendet under oktober. 
 
Styrgruppen anser att det är viktigt att stiftelsen startar upp sin verksamhet eftersom 
Gränsleden kommer att lanseras stort under 2011 i STF tidningen och Utemagasinet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-10-04 § 208 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2010. 
 
Förslag till beslut 
Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Gällivare kommun ingår som stiftare i Gränsleden/Rádjebálges/Grenseleden, 
 
att Gällivare kommun godtar stadgarna för stiftelsen, 
 
att Gällivare går in med sin andel av stiftelsekapitalet 50 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 2010-09-17. 
2. Stadgar för Stiftelsen Gränsleden/Rádjebálges/Grenseleden. 
3. Inventarieförteckning Gränsleden. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 208. 
5. Beräkning preliminära kostnader drift- och underhåll för Gränsleden. 
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 KS/2010:538 -059  

 
§ 259 

Inköps- och upphandlingsanvisningar  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inköps- och upphandlingsanvisningarna för direktupphandling ändras enligt följande 
 
att om det föreligger synnerliga skäl - för att tillgodose brådskande, oförutsedda behov 
när anbud inte hinner infordras, eller 
 
att vid upphandling av vara eller tjänst vid lågt värde, beloppsgräns LOU, LUF 15% av 
tröskelvärdet, enligt nedan;  
 
att kontraktsbelopp upp till 80.000 kr – fråga minst tre stycken leverantörer, inga krav 
på skriftligt förfrågningsunderlag eller anbud, 
 
att kontraktsbelopp över 80.000 kr upp till 287.000 kr respektive 577.000 kr (LUF) – 
fråga minst tre stycken leverantörer, krav på skriftligt förfrågningsunderlag och skriftli-
ga anbud.  
 
att inköpsfunktionen ska handlägga upphandlingen. 
 
att upphandlingarna annonseras lokalt samt på kommunens hemsida (www.gellivare.se) 
 
att direktupphandling får dock inte göras om aktuell vara eller tjänst omfattas av ett 
ramavtal. 
 
Bakgrund 
I inköps- och upphandlingsanvisningarna avseende kommunens inköps- och upphand-
lingsverksamhet är beslutat i KS 1998-04-20 § 87: 
 
”Direktupphandling av varor eller tjänster, d v s upphandling utan infordrande av anbud 
i särskild ordning får dock verkställas självständigt av anskaffande nämnd. Sådan upp-
handling kan göras vid följande tillfällen; 
 
för att tillgodose brådskande, oförutsedda behov när anbud inte hinner infordras, eller 
 
vid upphandling av vara eller tjänst till ett belopp understigande 1 Bb, samt  
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för upphandling av enstaka intellektuella konsulttjänster till ett belopp understigande 2 
Bb.” 
 
Lagen om Offentlig Upphandling har ändrats f o m 2010-07-15 där bl.a. beloppsgränsen 
för direktupphandling har fastställts till högst 15 % av tröskelvärdet, f n 287.000 kr. Det 
är upp till varje upphandlande enhet att bestämma beloppsgränsen när direktupphand-
ling får tillämpas dock högst 15 % av tröskelvärdet, f n 287.000 kr. För upphandlingar 
som gäller inom Försörjningssektorn (LUF), inom områdena va, energi, transporter ( t 
ex tätortstrafiken) samt posttjänster gäller beloppsgränsen (15% av tröskelvärdet inom 
LUF) f.n. 577.000 kr. 
 
Motivet för att kunna tillämpa direktupphandling är vid synnerliga skäl, för att tillgodo-
se brådskande oförutsedda behov när anbud inte hinner infordras, samt vid lågt kon-
traktsvärde, max 15% av tröskelvärdet . 
 
För direktupphandlingar gäller ej regeln om tidsfrist om10 dagar efter tilldelningsbesked 
inom vilken tid som anbudsgivare kan begära överprövning i förvaltningsdomstol. Kon-
trakt kan tecknas direkt efter anbudsantagande. Några krav på annonsering vid direkt-
upphandling anges ej i lagen. 
 
Beloppsgränserna i nuvarande regelverk enligt ovan, 1 Bb resp 2 Bb, upplevs som låga 
och behöver revideras. Många kommuner har delat upp beloppsgränsen i flera delar och 
angett olika upphandlingsförfaranden. T.ex. Luleå kommun har delat upp det i två delar:  
 
kontraktsbelopp upp till 50.000 kr - fråga minst tre stycken leverantörer inga krav på 
skriftligt förfrågningsunderlag eller anbud, 
 
kontraktsbelopp över 50.000 kr upp till 287.000 kr – fråga minst tre stycken leverantö-
rer, krav på skriftligt förfrågningsunderlag och skriftliga anbud.  
 
Haparanda kommun har likartat regelverk men har även den regeln att när det krävs 
skriftliga förfrågningsunderlag och skriftliga anbud ska inköpsenheten medverka i upp-
rättandet av förfrågningsunderlaget. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-10-04 § 209 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2010. 
 
Förslag till beslut 
Förslag till ändring av inköps- och upphandlingsanvisningar beträffande direktupphand-
ling. Direktupphandling av varor eller tjänster får tillämpas enligt följande: 
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om det föreligger synnerliga skäl - för att tillgodose brådskande, oförutsedda behov när 
anbud inte hinner infordras, eller 
 
vid upphandling av vara eller tjänst vid lågt värde, beloppsgräns LOU, LUF 15% av 
tröskelvärdet, enligt nedan;  
 
kontraktsbelopp upp till 80.000 kr – fråga minst tre stycken leverantörer, inga krav på 
skriftligt förfrågningsunderlag eller anbud, 
 
kontraktsbelopp över 80.000 kr upp till 287.000 kr respektive 577.000 kr (LUF) – fråga 
minst tre stycken leverantörer, krav på skriftligt förfrågningsunderlag och skriftliga an-
bud.  
 
Inköpsfunktionen ska handlägga upphandlingen. 
Upphandlingarna annonseras lokalt samt på kommunens hemsida (www.gellivare.se) 
 
Direktupphandling får dock inte göras om aktuell vara eller tjänst omfattas av ett ramav-
tal. 
 
Beslutsunderlag 
1. Centrala Inköpsfunktionens skrivelse 2010-09-15. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 209. 
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 KS/2010:563 -040 

 
§ 260 

Investeringsäskande 2011 - Lapplands kommunalförbund   

 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anvisa 300 tkr till investering trådlöst nätverk Välkommaskolan, 
 
att anvisa 120 tkr till Gällivare Lärcenter. 
 
Bakgrund 
Direktionsmötet för Lapplands kommunalförbund fastslog den 1 oktober 2010 ett antal 
investeringsäskanden inför 2011. Direktionen beslutade att de godkända investeringsäs-
kandena lämnas till respektive kommun för beslut. För Gällivare kommuns del innebär 
det följande investeringar; 
 
Prio 1 

1. Trådlöst nätverk Välkommaskolan 300 tkr (investeringsreserv 2010). 
2. Ny utrustning/hårdvara för videokonferens Gällivare lärcentra 120 tkr. 

 
Prio 2 

1. Möbler till klassrum, entréer och restaurang HR 200 tkr. 
2. Maskiner IP (enl. investeringsplan) 160 tkr. 

 
Förlag till beslut 
att godkänna de investeringsäskanden för 2011 som avser investeringar vid enheter i 
den egna kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 211. 
2. Lapplands kommunalförbunds protokoll 2010-10-01 § 51. 
3. Ekonomienhetens skrivelse 2010-10-21.  
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) med instämmande av Margareta Henricsson (ns) Tommy Krigsman 
(ns) yrkar att ärendet hänskjuts till ärendet till 2011 års budget för LKF.  
 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) yrkar bifall till lagt 
förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alriksson (m) m fl förslag mot Stig Eriksson (v) m fl förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Kommunsty-
relsens har beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Stig Eriksson m fl förslag.  
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 KS/2010:372 -041 

 
§ 261 

Lapplands kommunalförbunds budget 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
i enlighet med Lapplands kommunalförbunds direktions beslut. 
 
Bakgrund 
Direktionen för Lapplands kommunalförbund har den 28 juni 2010 beslutat: 
 
Att godkänna budget för år 2011 för Lapplands kommunalförbund (se bilaga), 
 
Att medlemskommunerna utöver denna budget ska finansiera kostnader för faktiskt ut-
fall av löneökningar vid ordinarie löneöversyn i enlighet med gällande centrala avtal. 
 
Att medlemskommunerna utöver denna budget ska finansiera eventuella kostnader för 
avsättningar till pensioner som överskrider budgeterade belopp för personalomkostna-
der, 
 
Att dessa eventuella kostnader ska finansieras i form av tilläggsbudgetering under hös-
ten 2011 utifrån prognos från pensionsadministratören, 
 
Att dessa eventuella kostnader ska fördelas mellan medlemskommunerna i enlighet med 
förbundsordningen, 
 
Att godkänna ekonomisk treårsplan för 2011-2013 för Lapplands kommunalförbund (se 
bilaga) och uppdra åt kansliet att i dialog med berörda tjänstemän i medlemskommuner-
na vidareutveckla denna under kommande år, 
 
Att årligen noggrant följa den ekonomiska utvecklingen i Lapplands kommunalförbunds 
budget i förhållande till LKF-kommunernas ekonomiska utveckling. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För ekonomiska konsekvenser hänvisas till bilagda budgetäskande för 2010 och treårs-
plan för 2011-2013. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslag till beslut bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för barn och ung-
domar. Ungdomsrådet har inte deltagit som remissorgan i ärendet och inget medinfly-
tande kan sägas ha förekommit. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besluta enligt Lapplands kommunalförbunds direktion. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 114. 
2. Sammanträdesprotokoll fört vid direktionsmötet inom Lapplands kommunalförbund 
den 28 juni 2010. 
3. Bilaga, Budgetäskande 2011 och ekonomisk treårsplan 2011-2013 för LKF. 
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-10-12. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Lars Alriksson (m) yrkar på att ärendet hänskjuts till LKFs budget som tas i KF novem-
ber. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-
slutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2010:569 -040 

 
§ 262 

Delårsrapport 2010-01-01-2010-06-30 - Lapplands kommunalförbund  

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
 
att anta delårsredovisningen från Lapplands kommunalförbund.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-10-04 § 212 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober.  
 
Förslag till beslut 
att anta delårsredovisningen från Lapplands kommunalförbund.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 212. 
2. Delårsredovisning 2010-01-01 – 2010-06-30 från Lapplands kommunalförbund. 
3. Ekonomienhetens skrivelse 2010-10-12. 
4. Lapplands kommunalförbunds protokoll 2010-10-01 § 49. 
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 KS/2010:586 -042 

 
§ 263 

Delårsrapport 2010  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunledningskontoret har, utifrån nämndernas och de kommunala bolagens under-
lag, sammanställt delårsrapport för kommunkoncernen per 2010-08-31. 
 
Förslag till beslut 
Ekonomienhetens föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämndernas protokoll. 
2. Delårsrapport 2010-08-31. 
3. Ekonomienhetens skrivelse 2010-10-12. 
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 KS/2010:381 -106  

 
§ 264 

Drogpolitisk plan 2010 - 2014  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Drogpolitisk plan 2010-2014, 
 
att ”Policy för tobak, alkohol och droger” KOM 2004.192/106 utgår. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Vid Kommunstyrelsens möte 2009-10-12 beslöts att revidera ”Policy för tobak alkohol och 
droger – en policy som angår alla, 2004” samt att upprätta övergripande handlingsplaner. 
För detta arbete tillsattes en arbetsgrupp bestående av den alkohol och drogpolitiska sam-
ordnaren samt en representant från Socialförvaltningen, en från service- och teknikförvalt-
ningen och två från barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen.  
 
Den drogpolitiska planen för Gällivare (i uppdraget kallad policy) uttrycker den politiska 
viljeinriktningen i kommunen och anger de övergripande målsättningarna med det drogfö-
rebyggande arbetet inom områdena alkohol, narkotika, tobak och doping. Den drogpolitis-
ka planen utgår från de nationella handlingsplanerna och målsättningarna inom alkohol, 
narkotika, tobak och doping området. Till grund ligger den regionala folkhälsopolitiska 
strategin för Norrbotten som är antagen av Gällivare kommunfullmäktige (kf 2007-02-05) 
och kommunens egen folkhälsopolitiska plan för 2010-2012.  
 
För att uppnå målsättningarna i denna drogpolitiska plan upprättas konkreta handlingspla-
ner av verksamheterna. Genomförande sker genom balanserade styrkort. 
 
Förslaget till drogpolitisk plan har skickats för yttrande till kommunala nämnder och råd 
samt till de politiska partierna. Remissvaren har inte påverkat förslaget. Den politiska 
styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet föreslår att planens antas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Denna plans målsättningar ska omsättas i praktiken av verksamheterna. Konkreta hand-
lingsplaner ska upprättas och genomförande sker genom balanserade styrkort. Kostnaderna 
för planernas insatser/aktiviteter är i dagsläget svåra att precisera. Insatserna har för avsikt 
att vara en investering i hälsa och således leda till mindre utgifter i framtiden.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i den drogpolitiska planen, där målom-
råde två syftar till att alla barn och ungdomar ska ha en trygg, god och hälsosam upp-
växt. Åtgärderna syftar till att stärka skydds/friskfaktorer kring barn och ungdomar, 
vilket har en positiv inverkan på deras hälsa och livsstil över tid. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Drogpolitisk plan 2010-2014, 
 
att ”Policy för tobak, alkohol och droger” KOM 2004.192/106 utgår. 
 
Beslutsunderlag 
1. Drogpolitisk Plan 2010-2014. 
2. Utdrag ur protokoll från den politiska styrgruppen för det alkohol- och drogförebyg-
gande arbetet 2010-09-16. 
3. Yttrande från Miljö- och byggnämnden 2010-06-23 § 146. 
4. Yttrande från Rådet för funktionshinder 2010-08-18. 
5. Yttrande från Ungdomsrådet 2010-06-16. 
6. Yttrande från Vänsterpartiet 2010-08-23. 
7. Yttrande från Gällivareortens Socialdemokratiska Arbetarekommun 2010-08-23. 
8. Remiss av förslag till Drogpolitisk plan 2010-2014, 2010-05-25. 
9. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-09-16. 
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 213. 
 
Yrkande 1 
Lars Alriksson (m) yrkar återremiss av Drogpolitisk plan 2010-2014 för revidering av 
planen i enlighet med yttrande av Ungdomsrådet. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Yrkande 2 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) i enlighet med förslag 
till beslut. 
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Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m fl förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kom-
munfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.  
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 KS/2010:525 -450 

 
§ 265 

Förslag om revidering i föreskrifterna om avfallshantering för Gällivare kommun  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna reviderad renhållningsordning. 
 
Bakgrund 
Renhållningsordningen/föreskrifterna om avfallshantering för Gällivare kommun beslu-
tades den 12 april 2010 av kommunfullmäktige och trädde i kraft den 1 maj 2010 efter 
att dessa varit utställda och remissbehandlade. 
 
Under arbetet med den nya renhållningsordningen har problem identifieras och förslag 
till revidering har härmed tagits fram. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-10-04 § 214 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Revideringarna av dessa föreskrifter är till största delen förtydliganden av paragraftexter 
samt viss rättning av tidsintervaller och slutligen den att slamtömningsintervallerna för-
ändras. Den senare förändringen innebär marginella ekonomiska konsekvenser eftersom 
arbetsinsatsen minskar tillsammans med kostnaderna då endast en tömning sker.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp. 
 
Revideringar 
Ändringarna finns i bifogat dokument och gäller följande paragrafer i föreskrifterna om 
avfallshantering i Gällivare kommun: 
§ 3 – utökad text (fet och kursiv text),  
§ 19 – ändrat tömningsintervall för enskild slamtank,  
§ 21 – utökad text samt ändrat tömningsintervall enskild slamtank, 
§ 31 – utökad text samt ändring om uppehåll för fritidshus samt 
§ 32 – utökad text. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna reviderad renhållningsordning. 
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Beslutsunderlag 
1. Föreskrifter om avfallshantering för Gällivare kommun med införda revideringar. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-02 § 153. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 214. 
4. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-28 § 169. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar att § 31 uppehåll kan medges för maximalt 3 år ändras till 
maximalt 5 år.  
 
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-
slutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2009:84 -003 

 
§ 266 

Riktlinjer för bidrag ur näringslivsfrämjande medel  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att beslut om uppvaktningar i samband med idrottsliga prestationer behandlas i kom-
munstyrelsens delegationsordning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Riktlinjer för bidrag ur näringslivsfrämjande medel fastställs enligt förslag.  
 
Bakgrund 
Näringslivsutskottet beslutade 2008-10-21, § 69, att en översyn av handläggningen av 
företagsstöd ska samordnas med införande av styrkort för näringslivs- och utvecklings-
arbetet. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt styrkort och kommunstyrelsen har fastställt verksam-
hetsplan och näringslivsstrategi. Mot den bakgrunden har Utvecklingsenheten aktualise-
rat översynen av riktlinjer för företagsstöd m m. Förslaget innebär en samordning av 
reglementena för Handläggning av företagsstöd samt Riktlinjerna för marknadsföring av 
kulturarrangemang. Vidare har förslaget kompletterats med handläggning av stöd till 
arrangemang och föreningar/ organisationer. Förslaget behandlas av kommunfullmäkti-
ge och ingår i Gällivare kommuns författningssamling. 
 
Efter utskottets behandling av ärendet 2010-05-04, 17, har förslaget kompletterats med 
ytterligare förtydliganden kring stöd till arrangemang samt marknadsföring i samband 
med idrott och idrottliga prestationer. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet berör näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och bygdemedelsfond) inom 
verksamhet 22101. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms i huvudsak innebära positiva effekter för barn och ungdomar eftersom 
det berör stöd till arrangemang, utvecklingsprojekt, företagande m m. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
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att beslut om uppvaktningar i samband med idrottsliga prestationer behandlas i kom-
munstyrelsens delegationsordning. 
 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Riktlinjer för bidrag ur näringslivsfrämjande medel fastställs enligt förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1. Utvecklingsenhetens skrivelse 2010-09-23. 
2. Förslag till Riktlinjer för bidrag ur näringslivsfrämjande medel. 
3. Kommunstyrelsens näringslivsutskotts protokoll 2010-10-05 § 34. 
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 KS/2010:401 -735  

 
§ 267 

Tryggt boende  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå TOP Bostäder ABs begäran,  
 
att övriga krav som ställs på ett trygghetsboende är en kommunal angelägenhet och han-
teras i vederbörlig ordning.  
 
Ajournering 12:00 - 15:00. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB har inkommit med en anhållan om ändring i beslut angående nypro-
duktion av trygghetsboende till tryggt boende. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-08 § 1: 
 
att medge till TOP bostäder AB att genom om – tillbyggnad av Enen tillskapa ca 27 
trygghetsbostäder, 
 
att anpassning av kök, matsal och eventuellt andra gemensamhetsutrymmen på Enen 
ingår i investeringsprojektet, 
 
att TOP bostäder AB får återkomma med begäran om kommunala borgen för upptagan-
de av nytt lån avseende finansiering av det aktuella projektet. 
 
Orsaken till anhållan om förändring av beslut grundar sig till de krav som ställs vid 
byggnation av trygghetsbostäder samt att de delar av lokalerna på Enen som TOP bo-
städer AB behöver använda sig av för att få igenom projektansökan tillhör Socialför-
valtningen som hyr utrymmen av TOP bostäder AB genom en blockförhyrning. 
 
Enligt Riksdag och Boverket avser trygghetsbostäder bostadslägenheter och utrymmen 
för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation, och där det finns personal dag-
ligen som kan stödja de boende under vissa tider av dygnet. 
 
Eftersom trygghetsbostäder inte är ett ansvar för Socialnämnden så måste kostnader för 
den personal som Boverket kräver skall finnas tillgänglig belasta hyreskostnaden.  
Enligt TOP bostäder AB är det bidrag man eventuell kan få för att bygga ett trygghets-
boende ett engångsbidrag som uträknat inte täcker kostnaden för en halvtidstjänst, och  
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även om man uppfyller kriterierna för trygghetsboende så är man inte garanterad att få 
något bidrag eftersom bidragsramen är ett fastställt belopp per år. 
 
Enligt TOP bostäder AB skulle förändringen från trygghetsboende till Tryggt boende i 
stort uppfylla kraven för trygghetsboende. Man vill även utesluta anpassningar av kök, 
matsal oh eventuella andra gemensamhetsutrymmen på Enen ur projektet för att hålla 
nere totalkostnaden. Förändringar i Enens lokaler kan heller inte göras utan förhand-
lingar och överenskommelser med socialförvaltningen. 
 
TOP bostäder AB:s styrelse förordar förslaget till förändring och föreslår kommunfull-
mäktige: 
 
att beslutet 2010-03-08 § 18 upphävs och att nytt beslut fattas enligt följande; 
 
att medge till TOP bostäder AB att genom om och tillbyggnad av Enen tillskapa 26 lä-
genheter till ett tryggt boende, 
 
att TOP bostäder AB följer Boverkets krav vad gäller åldersgränsen om fyllda 70 år, 
 
att TOP bostäder AB får återkoma med begäran om kommunal borgen, för upptagande 
av nytt lån avseende finansiering av det aktuella projektet, när kostnaden är beräknad, 
samt begäran om utökad borgensram för TOP bostäder AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-21, 2010-06-22 § 204 att ärendet återremitteras 
för yttrande av socialnämnden. Socialnämndens yttrande 2010-09-23 § 104 har inkom-
mit. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I dagsläget går ej dom ekonomiska konsekvenserna att redovisa, utan detta kommer när 
TOP bostäder AB har projekterat och beräknat kostnaden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att tillskapa 26 lägenheter varav 20 stycken är helt nya i ett trygghetsboende bör ses 
som positivt om det frigörs lägenheter som allmänheten kan tillgodogöra sig. 
 
Förslag 
Nämnd och utredningsfunktionen har i sin utredning kommit att konstatera att det inve-
steringsstöd som går att söka via Boverket lämnas för att stimulera anordnandet av bo-
städer som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap 5 § socialtjänstlagen 
(2001:453) eller för trygghetsbostäder enligt förordningen (SFS 2007:159). Med trygg-
hetsboende avses bostäder och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och 
rekreation och där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende  
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under vissa tider av dygnet. Ytterligare krav som ställs är att bostäderna skall innehas av 
personer som har fyllt 70 år och lägenheten skall vara utformad så att man kan bo kvar 
om man får en funktionsnedsättning. 
 
Eventuella bidrag som beviljas betalas ut till fastighetsägaren när byggprojektet är klart. 
Bidragets storlek är 2600 kr per kvadratmeter för nybyggnation och 2200 kr för om-
byggnation. Bidraget styr även till storleken på lägenheten. Om bostaden ska användas 
av en person så är bidraget för 35 kvadratmeter lägenhetsyta och 15 kvadratmeter 
gemensamhetsyta, totalt 50 kvadratmeter. För bostäder avsedda för två personer är den 
totala ytan 70 kvadratmeter fördelat på 50 kvadratmeter bostads yta och 20 kvadratme-
ter gemensamhetsyta. 
 
Ytterligare krav för att få bidraget är att man måste kunna visa upp en handling som 
visar att kravet på lägsta åldersgräns om 70 år enligt förordningen 8SFS2007:159) är 
uppfyllt. Man ska även kunna visa upp en handling som visar hur personal ska kunna 
tillhandahållas och finansieras. Det är grundläggande att trygghetsboende bemannas 
med personal varje dag för att skapa kontakt med de boende och erbjuda gemensamma 
måltider och aktiviteter 
 
Mottagaren av det eventuella bidraget förbinder sig att under minst 4 år från det att bi-
draget betalats ut att: 

 Använda de bostäder som bidraget avser för de ändamål som förutsattas när 
bidraget beviljades. 

 Inte överlåta bostäderna eller hus till någon annan som avser at använda dem 
till annat ändamål. 

Bidraget är begränsat och lämnas bara om det finns medel. 
 
Att upphäva beslutet som kommunfullmäktige beslutade 2010-03-18 § 18 om att bygga 
trygghetsboende till tryggt boende innebär att man tappar möjligheten att söka/erhålla 
bidrag för projektet 
 
Att Socialförvaltningen blockförhyr Enen borde inte innebära några hinder för att 
genomföra projektet att bygga ett trygghetsboende, däremot kan man ju ställa fråga om 
kraven på gemensamma utrymmen som matsalen om det går att lösa på annat sätt.  
Man kan ju också ställa sig frågande om de krav som finns angående de personella re-
surser som krävs för aktivering av boende om det tillhör fastighetsägarens ansvar.  
 
Enen har tidigare haft en restaurang där boende och matgäster utifrån har kunna gå och 
äta dagligen utan biståndsbeslut eller att behöva beställa sin mat en vecka i förväg. 
Denna förändring tillkom när man införde cook and chill.   
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För att få en bättre helhetsbild över projektet att bygga trygghetsbostäder/ tryggt boende 
borde man se över socialförvaltningen hyreskontrakt, utreda matsalsfunktionen och hur 
man framledes ska nyttja de gemensamma utrymmen som finns i huset på ett kostands-
effektivt sätt 
 
De gemensamma utrymmen som finns på Enen oavsett om socialförvaltningen block-
förhyr hela byggnaden idag borde kunna nyttjas av alla inklusive den nya del som är 
tänkt att byggas. Frågan om matsalens funktion och tillhörighet borde utredas. Man kan 
ju ställa frågan om matsalen fyller den funktion som den borde ha. Att ge möjlighet för 
de boende och anhöriga som kommer på besök att kunna gå och äta lunch eller middag 
utan att beställa en vecka i förväg och att inte behöva ha ett biståndsbeslut om att man 
får beställa mat. Enens matsal har stora möjligheter att återgå till användas som matser-
vering som är öppen för alla och på så sätt även göra Enen mer attraktivt genom att möj-
liggöra att boende och anhöriga ska kunna gå ner och äta lunch och middag tillsam-
mans.  
 
Förslag till beslut 
Nämnd och utredningsfunktionen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta beslut angående TOP bostäder AB:s anhållan om att få en ändring i kommunfull-
mäktiges beslut angående nyproduktion av trygghetsboende till tryggt boende. 
 
Beslutsunderlag 
1. TOP bostäder AB:s skrivelse. 
2. Boverkets information om investeringsstöd till äldrebostäder 
    Särskilda boendeformer för äldre trygghetsbostäder. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-06-03. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 204. 
5. Socialnämndens protokoll 2010-09-23 § 104. 
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 KS/2010:174 -042 

 
§ 268 

Avstämningsperiod för redovisat resultat inom affärsmässiga verksamheter  

 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avstämningsperioderna för resultaten inom service- och tekniknämndens affärsmäs-
siga verksamheter, förlängs från nuvarande tre år till fem år med 2009 som första år i 
avstämningsperioden, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2010-06-14 § 63 upphör att gälla. 
 
Bakgrund 
Avstämningsperiod för redovisat resultat inom affärsmässiga verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avstämningsperioderna för resultaten inom nämndens affärsmässiga verksamheter, 
förlängs från nuvarande tre år till fem år med 2009 som första år i avstämningsperioden, 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-14 § 63. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-28 § 168. 
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 KS/2010:259 -004 

 
§ 269 

Motion av Lena Nordgren (ns), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) 
- Konsekvenstillägg i fullmäktigeprotokoll  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen, då det idag finns ett råd för funktionshinderfrågor där de ärenden 
som berör personer med funktionsnedsättning kan beaktas samt att rutin för utredning 
av dessa ärenden finns. 
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Motionärerna skriver att fullmäktige i Gällivare har i sina protokoll infört regeln att alla 
ärenden ska konsekvensgranskas utifrån barn och ungdomars synvinkel och att detta är 
ett mycket bra förfaringssätt som dessutom får stöd i barnkonventionen. Motionärerna 
vill visa alla medborgare att kommunens ärenden alltid betraktas ur ett ungdomsper-
spektiv och att hänsyn tas till våra barn och att detta förfaringssätt också borde införas 
till att gälla de med funktionsnedsättningar i vår kommun. Alla ärenden borde därför 
också granskas utifrån ett funktionshindrande perspektiv. Norrbottens Sjukvårdsparti 
vill därför att fullmäktige beslutar att införa en konsekvensanalys när det gäller funk-
tionshinder. Ärenden som finns på agendan borde på samma sätt som ungdomsanalysen 
även göras som en funktionsanalys och stå inskrivna i kommunens protokoll. 
 
Utredning 
Alla kommunens nämnders kallelser kommer idag till rådet för funktionshinderfrågor. 
Dessa gås igenom av handikappkonsulenten samt tas upp på rådet för funktionshinder-
frågor där rådet har möjlighet att inlämna synpunkter.  
 
Utredarna i kommunen får idag en ”Checklista” för handläggning i samband med ären-
det. Detta innebär att utredaren har ansvaret att ta kontakt med de berörda, om ärendet 
berör ex personer med funktionshinder, barn och unga, minoriteter  m.m.  
 
Motionen är behandlad i Rådet för funktionshinderfrågor och de bifaller motionen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomsrådet har inte utgjort remissinstans i ärendet. Inget reellt barn- och ungdomsin-
flytande kan därför sägas ha förekommit. Av handikappföreningarnas c:a 1 400 med-
lemmar utgör barn- och ungdomar 13,8 %. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen då det idag finns ett råd för funktionshinderfrågor där de ärenden 
som berör personer med funktionsnedsättning kan beaktas samt att rutin för utredning 
av dessa ärenden finns. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Lena Nordgren (ns), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns). 
2. Rådet för funktionshinderfrågors protokoll 2010-05-19 § 8. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-06-17. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 215.  
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar bifall till i motionen lagt förslag. 
 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) att motionen avs-
lås i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Birgitta Larssons m fl förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunsty-
relsen har beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m fl för-
slag.  
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 KS/2010:132 -735 

 
§ 270 

Motion av Rita Poromaa (s), Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s) - Till-
skapa alternativa boenden för äldre  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen och hänskjuta den till det pågående arbetet med bostadsförsörj-
ningsplanen och strategisk plan för framtida boende för äldre i Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
Rita Poromaa (s), Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s) har inlämnat följande 
motion.  
 
Antalet äldre kommer att öka i Gällivare kommun likaså i hela landet. Det behövs en 
genomgående analys av vilka krav som kommer at ställas på en mer anpassad boende 
miljö med utgångspunkt från äldres behov. Allt fler kommer att bo kvar i hemmet och 
där till följande större behov av allt mer omfattande vård och omsorgs insatser. Det be-
hövs alternativa boende för äldre. Boende som äldre kan ställa sig i kö för och där det 
inte krävs några biståndsbeslut från socialtjänsten. I dessa boendeformer ska äldre kun-
na bo hela livet ut. 
 
Gällivare kommun bör: 
 
Kartlägga det framtida behovet av anpassade boende för äldre inom de närmsta fem till 
20 åren 
 
Analysera vilka framtida boendeformer behövs som komplement till boendeformer 
inom socialtjänsten. 
 
Att se över och analysera nuvarande bostadsbestånd inom TOP bostäder AB för att ut-
röna i vilken omfattning de är anpassade för äldres behov. 
 
Att om det finns förutsättningar och behov, bygga om, bygga till ett antal lägenheter 
inom TOP bostäder AB:s befintliga bestånd för bättre anpassning till äldres behov samt 
att därutöver nybyggnation av anpassade boende för äldre i den omfattning behovsana-
lysen visar. 
 
Att en handlingsplan tas fram för en eventuell om/till och nybyggnation. 
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Yttrande 
Motionen har var för yttrande till Socialnämnden och TOP bostäder AB och av yttrande 
framkommer följande. 
 
Av yttrandet från Socialförvaltningens framgår att utifrån rapporter och egen kännedom 
är att den äldre befolkningen kommer att ställa krav på ett lättskött och anpassat boende 
med möjligheter till service och olika typer av tjänster. Vidare så är erfarenheten att de 
flesta äldre bor i det vanliga bostadsbeståndet och vill kunna bo kvar där. 
 
Socialförvaltningens samlade bedömning är att det är positivt med en långsiktig plane-
ring för hur attraktiva alternativa boenden kan skapas för äldre. Socialnämnden beslutar 
att bifalla motionen om att tillskapa alternativa boende för äldre då en allt äldre befolk-
ning ökar behovet av en strategisk boendeplanering. 
 
Av yttrandet från TOP bostäder AB framkommer det att TOP bostäder AB:s styrelse 
tillstyrker motionen i sin helhet eftersom behovet av kartläggning och analys är stort när 
det gäller behovet av bättre anpassade bostäder för äldre. För en eventuell nybyggnation 
krävs att TOP bostäder AB får direktiv av ägaren om detta. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ingen negativ påverkan för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till det pågående arbetet med bostadsförsörjnings-
planen och Strategisk plan för framtida boende för äldre i Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Rita Poromaa (s), Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s). 
2. Yttrande från TOP bostäder AB. 
3. Yttrande från Socialnämnden. 
4. Nämnd- och utredningsenhetens utredning och skrivelse 2010-05-27. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 216. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) bifall till motio-
nen. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m fl förslag under proposition.  Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att Kommunstyrelsen har beslutat förslå kommunfullmäk-
tige i enlighet med Jeanette Wäpplings m fl förslag. 
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 KS/2009:192 -611 

 
§ 271 

Motion av Eva Alriksson (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Monica Hedström (m), 
Lars Alriksson (m), Per-Åke Liljegren (m), Sune Lantto (m) och Fredrik Nilsson 
(m) - Angående barnomsorg i Ullatti  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med anledning av att arbetet pågår för att anordna barnomsorg i  
Ullatti. 
 
Reservation 
Monica Hedström (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Eva Alriksson (m), Ann-Karin Ahlberg (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), 
Per-Åke Liljegren (m), Sune Lantto (m) och Fredrik Nilsson (m) har lämnat in en mo-
tion angående skolbarnsomsorg i Ullatti. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har senast den 29 september 2009 § 156 behandlat 
rubricerat ärende. Kommunstyrelsen har den 16 november 2009 § 299 beslutat att åter-
remittera ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden för att komplettering av un-
derlag måste göras. 
 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har utrett behovet av barnomsorg i Ullatti.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen avseende barnomsorg i Ullatti med anledning av att barnomsorg i 
Ullatti är ordnad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Eva Alriksson (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Monica Hedström (m), Lars 
Alriksson (m), Per-Åke Liljegren (m), Sune Lantto (m) och Fredrik Nilsson (m) 
2. Utredning. 
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-09-29 §156. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 266. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 299. 
6. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-03-16 § 43. 
7. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-03-30 § 41. 
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8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 217. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommunfull-
mäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2009:670 -311 

 
§ 272 

Motion av Ulf Normark (s) och Göte Henriksson (s) - Angående Ritsembommen  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionärerna framför 
synpunkter på vägbommen i Ritsem. Motionärerna skriver att det idag finns ett stort 
irritationsmoment mot vägbommen som stänger av vägen till Sitasjaure. 
 
Motionärerna anser vidare att eftersom Gällivare satsar resurser på att utveckla turist-
näringen i kommunen så utgör bommen ett stort hinder för ytterligare utveckling. Där-
för föreslår motionärerna att kommunen upptar samtal med samebyn och Vattenfall om 
att bilda en vägförening och att verka för att upphäva nuvarande vattendom så att vägen 
kan öppnas för allmänheten. 
 
Bakgrunden till att bommen finns är att vägen mellan Ritsem och Sitasjaure ägs av Vat-
tenfall. Enligt vattendomen är domskälen att allmän trafik stör samernas näringsverk-
samhet samtidigt som det är en säkerhetsfråga för Vattenfall.  
 
Service- och teknikförvaltningen har i december 2009 varit i kontakt med representanter 
för Sörkaitums sameby och Vattenfall. Enligt deras representanter kommer inte Vatten-
fall och samebyn att medverka till att häva vattendomen så att bommen avvecklas och 
vägen öppnas för allmän trafik. Service- och teknikförvaltningen anser därför att det 
inte är befogat att gå vidare med ärendet.  
 
Kommunalrådet har den 12 maj 2010 haft ett möte med representanter för samebyarna 
Sörkaitum och Baste, samt Vattenfall och Hundklubben Dundret. Efter detta datum har 
även telefonmöten hållits med de båda samebyarna. Berörda samebyar och Vattenfall är 
efter samtal fortfarande inte villiga att medverka till att ändra befintlig vattendom eller 
att vägförening bildas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service- och teknikförvaltningens förslag till yttrande medför inga ekonomiska konse-
kvenser för service- och teknikförvaltningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdom. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Ulf Normark (s) och Göte Henriksson (s). 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 102. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 218.
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 KS/2010:196 -828 

 
§ 273 

Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) -  Fritids-
Hobbyaktiviteter för ungdomar i synnerhet flickor  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått motionen om fritids och hobbyaktivi-
teter för ungdomar och då i synnerhet flickor. Motionärerna tar i motionen upp den ne-
gativa befolkningsutvecklingen som kommunen har och det faktum att antalet äldre blir 
fler. Vidare tas ungdomars missbruk, missad skolgång och därmed sammanhängande 
sociala problem upp. I motionen framförs behovet av fritidsaktiviteter för ungdomar. 
Man pekar på att utbudet av anläggningar finns i Malmberget vilket dessutom kräver 
underhållsinsatser och som stort intresseområde för flickor uppger man ridhuset med 
den problembild som finns där. Motionärerna menar att kärnfrågan är hur kommunen 
ska bli attraktiv för ungdomar. 
 
De föreslår med hänvisning till ovan att kommunen övertar huvudmannaskapet för rid-
huset och att de fritidsanläggningar som är belägna i Malmberget prioriteras vid diskus-
sioner om ny placering. 
 
Beträffande ridhuset har service- och teknikförvaltningen haft ett uppdrag att utreda 
såväl verksamheten som anläggningen. Uppdraget redovisas till service- och teknik-
nämnden den 15 juni vid deras sammanträde. När det gäller anläggningar för fritid i 
Malmberget har kommunfullmäktige tidigare beslutat att avsätta medel för arbetet med 
ny is- och evenemangshall. Arbetet har påbörjats och delrapporter kommer att presente-
ras under hösten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har i nuläget inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Frågorna som tas upp i motionen berör barn och unga men i detta ärende kan inga direk-
ta konsekvenser ses för gruppen. Däremot kan resultaten av nu pågående arbeten kom-
ma att påverka barn och unga. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp). 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-06-15 § 138. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 219. 
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) bifall till 
motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons m fl förslag till beslut under proposition. Ef-
ter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå 
kommunfullmäktige i enlighet med Margareta Henricssons förslag.  
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 KS/2009:697 -730 

 
§ 274 

Motion av Jeantte Wäppling (v), Iris Dimitri (v), Tycko Letho (v) och Karl-Erik 
Taivalsaari (v) - Äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motion angående äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat skall bifallas 
med motiveringen att denna möjlighet är en fråga om trygghet och livskvalitet för äldre,  
 
att frågan bör beaktas i den långsiktiga planeringen för äldres boende i kommunen.  
 
Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att socialnämnden utformar en kommunal om-
sorgsgaranti som innebär att äldre par har möjlighet att bo tillsammans när den ena part-
nern har behov av att flytta in till särskilt boende. 
 
I dagsläget så säger socialtjänstlagen att ”kommunen skall inrätta särskilda boendefor-
mer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd”. Detta 
innebär i praktiken att om bara en partner uppfyller kriterierna för att beviljas särskilt 
boende så finns ingen lagstadgad rätt för den andra partnern att flytta med till boendet. 
Det är alltså upp till kommunernas ”goda vilja” om makar får fortsätta bo tillsammans 
när en make inte längre kan bo kvar hemma. 
 
I Gällivare kommun så beviljas bistånd om särskilt boende till de personer som har be-
hov av vård och omsorg enligt socialtjänstlagen. Socialnämnden har inte tagit något 
beslut om riktlinjer som innebär möjlighet till parboende för makar i de fall då bara den 
ena maken är i behov av vård och omsorg enligt socialtjänstlagen. 
 
Riksdagens utredningstjänst, har på uppdrag av Folkpartiet, genomfört en undersökning 
om hur landets kommuner hanterar möjligheten till parboende. I denna undersökning, 
som publicerats april 2010, har 213 av landets 290 kommuner svarat på frågan om de 
låter äldre makar bo tillsammans i särskilt boende, trots att den ena maken är för frisk 
för omsorgen. Av dessa 213 kommuner har 44 svarat nej, 45 kommuner har svarat att de 
alltid erbjuder den möjligheten och 118 kommuner har svarat att de erbjuder möjlighe-
ten i vissa fall. 
 
De kommuner som låter äldre bo ihop, trots att den ena maken saknar vårdbehov, har 
enligt undersökningen erfarenheter av att det varken kostar pengar eller är ett stort pro-
blem. I Göteborg och Haninge, som är exempel på kommuner som låter den friska ma-
ken flytta med, har färre än tio respektive ett par nyttjat möjligheten. Generellt beskrivs  
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i undersökningen att erfarenheten är att de flesta par inte vill bo ihop när den ena maken 
får ett stort vårdbehov.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I dagsläget så finns ingen buffert om lediga platser i särskilt boende. En garanti om par-
boende innebär att resurser för ett sådant boende bör planeras både utifrån budget och 
placering. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att motion angående äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat skall bifallas 
med motiveringen att denna möjlighet är en fråga om trygghet och livskvalitet för äldre,  
 
att frågan bör beaktas i den långsiktiga planeringen för äldres boende i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Jeanette Wäppling (v), Iris Dimitri (v), Tycko Letho (v) och Karl-Erik 
Taivalsaari (v). 
2. Socialnämndens protokoll 2010-06-17 § 85. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 220.  
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (v) yrkar i enlighet med lagt förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommunfull-
mäktige i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.  
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 KS/2010:425 -295 

 
§ 275 

Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin 
Ahlberg (m) och Lars Alriksson (m) - Angående lokal för kommunfullmäktiges 
sammanträden i Gällivare kommun  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen eftersom lokalen idag används av fritidsverksamhet. 
 
Reservation 
Monica Hedström (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Sune Lantto (m), Monika Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin Ahlberg (m) 
och Lars Alriksson (m) 2010-06-14 har inkommit med följande motion. 
 
Gällivare har under en lång tid tillbaka arbetat i enlighet med policyn att kommunen ska 
nyttja sina egna lokaler så långt som möjligt. 
 
Idag har kommunen förvärvat en lokal som förefaller lämplig som sammanträdeslokal 
för kommunfullmäktige, nämligen Dansens hus f.d. Leastadiuskapellet. 
 
Detta är helt i enlighet med riktlinjer för lokalanvändning i kommunen och torde vara en 
besparing för kommunen. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar ovanstående att: 
 
Gällivare kommun byter sammanträdeslokal för kommunfullmäktige sammanträde från 
och med 2011-01-01. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att flytta kommunfullmäktiges sammanträden till en ny lokal innebär troligtvis en del 
anpassningar av ny teknisk utrustning i lokalen samt drift av denna. Till detta tillkom-
mer en del arbeten med att iordningställa lokalen inför och efter sammanträden med 
möbler etc. som idag ingår i hyran. Vad detta innebär för ekonomiska merkostnader kan 
för närvarande inte preciseras. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
För närvarande går det inte att säga vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle få mot 
barn och ungdomar. 
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Utredning 
Enligt dokument Strategisk lokalplanering för Gällivare kommuns är det lokalstyrgrup-
pen som har till uppgift att arbeta övergripande med granskning och prövning av öns-
kemål och behov av lokaler. Enligt arbetsordningen för lokalstyrgruppen ska koncer-
nens lokalplanering utgå ifrån det som är ur koncernsynpunkt det mest ekonomiska, 
rationella och funktionella för den aktuella situationen. Den slutgiltiga bedömningen gör 
kommunstyrelsen. 
 
Lokalstyrgruppen ska enligt riktlinjerna granska, alla nya eller förändrade lokalbehov 
från kommunens verksamheter och uppdraget gäller egna lokaler och även beslut om 
inhyrning av externa lokaler. Målet med lokalförsörjningen och fastighetsförvaltningen 
är att bidra till en ökad lokaleffektivitet. 
 
Leastadiuskapellet är inköpt för att tillfälligt klara av Barn- utbildning och kulturför-
valtningens behov av matsal för Mariaskolan och är enligt fastighetsavdelningen en 
avvecklingsfastighet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin 
Ahlberg (m) och Lars Alriksson (m). 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-06-28. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 221. 
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 KS/2010:133 -731 

 
§ 276 

Motion av Rita Poromaa (s), Tommy Nyström (s) och Birgitta Larsson (s) - Ledsa-
garservice till funktionshindrade  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
Bakgrund 
Till socialnämnden har inkommit remissbegäran av motion ang. ledsagarservice till 
funktionshindrade. 
 
Enligt motionen erbjuder många kommuner ledsagarservice även som en ren service 
utan myndighetsprövning. Detta som ett komplement till socialtjänstens behovsprövade 
ledsagning som socialnämnden är skyldig att tillhandahålla enligt socialtjänstlagen 
(2001:453 SoL) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Ledsagningen sker ofta i samverkan mellan kommunen och andra aktörer. Enligt 
motionen är det viktigt att även Gällivare kommun kan erbjuda ledsagning utan myn-
dighetsprövning; detta för att göra den mer lättillgänglig och flexibel. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ej kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Rita Poromaa (s), Tommy Nyström (s) och Birgitta Larsson (s). 
2. Socialnämndens protokoll 2010-06-17 § 91. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 222. 
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 KS/2010:258 -003 

 
§ 277 

Motion av Lena Nordgren (ns), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) 
- Regeländring kring medborgarfrågor  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionärernas förslag, 
 
att godkänna upprättat förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Gällivare 
kommun. 
 
Bakgrund 
Lena Nordgren (ns), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) har den 12 
april 2010 inlämnat en motion angående reglerna kring medborgarfrågor, till kommun-
fullmäktige i Gällvare kommun.  
 
Motionärerna föreslår att Gällivare kommunfullmäktige ska arbeta för en tillåtande och 
öppen dialog som ger medborgaren rättigheten att också ställa åtminstone en följdfråga. 
 
Motionens beredning har bestått av en kort utredning utförd av Nämnd- och utrednings-
enheten, där Gällivare kommuns regler för allmänhetens frågestund jämförts med åtta 
andra slumpvis utvalda kommuner. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslag till beslut bedöms inte medföra några konsekvenser för kommunens barn och 
unga. Ärendet har inte skickats till ungdomsrådet för yttrande och inget egentligt ung-
domsinflytande kan sägas ha förekommit i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja motionärernas förslag, 
 
att godkänna upprättat förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Gällivare 
kommun. 
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Beslutsunderlag 
1. Motion av Lena Nordgren (ns), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns). 
2. Förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Gällivare kommun. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens utredning 2010-09-01. 
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-09-06. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 223. 
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 KS/2010:431 -514 

 
§ 278 

Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), Eva Al-
riksson (m) och Anna-Karin Ahlberg (m) - Angående datumparkering  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att förändringar av bestämmelserna i de lokala 
trafikföreskrifterna är svåra att följa om förändringarna gäller olika perioder under ett 
år.  
 
Reservation 
Monica Hedström (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Datumparkering är en lokaltrafikföreskrift som gäller inom tätorterna Gällivare, Malm-
berget och Koskullskulle. Datumparkeringen innebär att ena sidan av gatan ska vara fri 
från fordon mellan kl 02.00-08.00. 
 
Motionärerna föreslår att föreskriften ändras till att gälla endast vissa tidsperioder då 
snöröjning eller sandborttagningen inte utförs. 
 
Service och teknikförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av gatorna. I det arbetet 
ingår bla snöröjning, sandning, sopning och reparationer av brunnar, asfalt och kantsten. 
Datumparkeringen inbär att dessa arbeten underlättas avsevärt då gva-avd kan planera 
åtgärder på den del av gatan som är bilfri under tex tidiga mornar. 
 
Under vintern är datumparkeringen viktig för snöröjningsarbeten. Under den korta peri-
od sommaren utgör, ca 4 månader är bestämmelserna viktiga för planeringen av de öv-
riga arbetarna, sopning reparation av asfalt och kantsten m m. Att periodisera och införa 
korta avbrott i invanda rutiner skulle troligen endast skapa förvirring hos berörda parter, 
gatuunderhållet, parkeringsbevakarna och även hos fordonsförarna.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Periodisering kan innebära fördyrade underhållskostnader. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att avslå motionen med hänvisning till att förändringar av bestämmelserna i de lokala 
trafikföreskrifterna är svåra att följa om förändringarna gäller olika perioder under ett 
år.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), Eva Alriks-
son (m) och Anna-Karin Ahlberg (m). 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-02 § 156. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 224. 
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 KS/2010:432 -514  

 
§ 279 

Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), Eva Al-
riksson (m) och Anna-Karin Ahlberg (m) - Angående felparkeringsavgift  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
att avslå motionen med hänvisning till att ärendet är redan aktualiserat i service- och 
tekniknämnden den 15 juni 2010 och behandlas i kommunfullmäktige i november. 
 
Reservation 
Monica Hedström (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Moderaterna har inkommit med en motion angående sänkning av felparkeringsavgiften. 
 
Felparkeringsavgiften i Gällivare är f n v 1000 kr för alla förseelser. 
Motionärerna anser att avgiften är för hög och bör sänkas till 350 kr för alla förseelser 
förutom på plats för funktionshindrade där avgiften bör vara 500 kr. 
 
Ärendet är beslutat i service och tekniknämnden den 15 juni 2010. Service- och teknik-
nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att sänka avgiften för 2011.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Dålig efterlevnad av parkeringsbestämmelserna kan medföra ökade kostnader för drif-
ten av gatorna. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Felparkerade fordon kan medföra en otryggare trafikmiljö. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att ärendet är redan aktualiserat i service- och 
tekniknämnden den 15 juni 2010 och behandlas i kommunfullmäktige i november. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), Eva Alriks-
son (m) och Anna-Karin Ahlberg (m). 
2. Service- och tekniknämndes protokoll 2010-09-02 § 157. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-10-04 § 225. 
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 KS/2010:428 -315 

 
§ 280 

Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), Eva Al-
riksson (m) och Anna-Karin Ahlberg (m) - Angående parkeringsproblem vid Vall-
movägen  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
avslå motionen eftersom regler i trafikförordningen inte kan ändras av kommunen, 
 
att service och teknikförvaltningen meddelar fastighetsägarna att möjlighet att söka dis-
pens från parkeringsbestämmelserna finns om särskilda skäl kan åberopas. 
 
Reservation 
Monica Hedström (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Moderaterna har inkommit med en motion ang trafikregler på Vallmovägen. 
 
Motionärerna föreslår att pga av små uppfarter till fastigheterna bör regler utformas så 
att en bil ska kunna parkeras på uppfarten utan att få parkeringsanmärkning . 
 
Fastighetsägare efter Vallmovägen har tidigare framfört att man har problem med att 
parkera bilen på uppfarten till den egna fastigheten. 
 
Service och teknikförvaltningen anser att det finns problem att parkera speciellt för vis-
sa fastighetsägare då utrymmet mellan huset och vägen är litet. 
 
Trafikförordningen anger att parkering på gångbana/trottoar är förbjuden det är således 
inte en lokaltrafikföreskrift som kommunen beslutat om. 
 
Parkerar fordon på trottoaren så måste gående med tex barnvagn gå ut i gatan för att 
kunna passera bilarna vilket inte är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Att tillåta parkering 
på trottoaren är därför inte en bra lösning. 
 
Parkeringsbolaget kommer inte att anmärka om fastighetsägaren parkerar på sin egen 
uppfart, men fordonet får inte ta upp så stor del av trottoaren att tex en gående med 
barnvagn eller rullstol kan passera utan gå ut i gatan. Fri yta mellan fordon och kantsten 
bör vara ca 1 m. Den eller de fastighetsägare som kan påvisa att han ej har utrymme för 
detta kan ansöka om dispens hos service och teknikförvaltningen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Felaktig parkering kan medföra ökade driftkostnader för snöröjning och övrigt vägun-
derhåll. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Trottoarerna nyttjas bl.a. som skolväg till Sjöparksskolan. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
avslå motionen eftersom regler i trafikförordningen inte kan eller bör ändras av kom-
munen, 
 
att service och teknikförvaltningen meddelar fastighetsägarna att möjlighet att söka dis-
pens från parkeringsbestämmelserna finns om särskilda skäl kan åberopas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), Eva Alriks-
son (m) och Anna-Karin Ahlberg (m). 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-02 § 158. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 226. 
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 KS/2010:573 -536 

 
§ 281 

Hållplats Sommarvägen / Malmheden  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anvisa 300 000 kronor till projekt 24017 med ansvar 121, 
 
att anslaget finansieras från investeringsreserven projekt 89901 med ansvar 80. 
 
Bakgrund 
Hållplatsen efter Sommarvägen som tidigare var placerad mellan Coop och Eriksson bil 
flyttades tillfälligt till Metallvägen p.g.a. Coops ut- och ombyggnation och avsåg att 
enligt planen flyttas tillbaks på ursprunglig plats när ut och ombyggnationen var klar  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att bygga om hållplatsen medför att vi måste använda medel från investeringsreserven, 
men vi får samtidigt en medfinansiering av Länstrafiken i Norrbotten AB som via Läns-
trafikplanen kan stödja projektet med 50 % av kostnaden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att iordningställa hållplatsen vid Malmheden så att den blir tillgänglig och trafiksäker 
för barn och ungdomar bör sannolikt vara positivt. 
 
Förslag till beslut 
att anvisa 300 000 kronor till projekt 24017 med ansvar 121, 
 
att anslaget finansieras från investeringsreserven projekt 89901 med ansvar 80. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse och utredning 2010-10-06. 
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 KS/2010:373 -041 

 
§ 282 

Resultat- och balansbudget 2011-2013 - TOP Bostäder AB  

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ersätta tidigare budgetbilaga från TOP bostäder AB med den nya budgetbilagan, i de 
budgethandlingar som behandlas i kommunfullmäktige den 15-16 november 2010.  
  
Bakgrund 
Kommunstyrelsen § 122, 2010-06-22, har beslutat att TOP bostäder AB till kommun-
fullmäktige skall komplettera med nyckeltal för underhållet och att underhållet ska öka 
under planperioden. 
 
TOP bostäder AB har i skrivelse den 2010-10-19 kompletterat med budgetbilaga som 
upptar belopp för reparations- och underhållskostnad per m2 uthyrningsbar yta. Angivet 
belopp är dock detsamma för hela planperioden. 
 
Förslag till beslut 
Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att ersätta tidigare budgetbilaga från TOP bostäder AB med den nya budgetbilagan, i de 
budgethandlingar som behandlas i kommunfullmäktige den 15-16 november 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen § 122, 2010-06-22. 
2. TOP bostäder AB skrivelse 2010-10-19. 
3. Ekonomienhetens skrivelse 2010-10-19. 
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§ 283 

Begäran om kommunal borgen för upptagande av nya lån samt utökad borgensram 
för TOP Bostäder AB  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja TOP bostäder AB:s proprieborgen om ytterligare 28 600 000 kronor, innebä-
rande att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 349 800 500 kronor, jämte där-
på löpande ränta och kostnader, 
 
att utta en borgensavgift på 0,2 % på ovanstående belopp 28 600 000 kronor. 
 
Bakgrund 
TOP Bostäder AB föreslår i skrivelse kommunfullmäktige besluta om utökad borgens-
ram genom upptagande av nya lån för om och tillbyggnad av trygghetsbostäder i fastig-
heten Enen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Gällivare kommuns borgensåtagande ökar med 28 600 000 kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
 
Ekonomienheten föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja TOP bostäder AB:s proprieborgen om ytterligare 28 600 000 kronor, innebä-
rande att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 349 800 500 kronor, jämte där-
på löpande ränta och kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1. TOP Bostäder AB skrivelse 2010-10-19. 
2. Kommunfullmäktige § 18, 2010-03-08. 
3. Protokollsutdrag från TOP Bostäder AB styrelsemöte 2010-09-21, avs antagande av 
anbud. 
4. Ekonomienhetens skrivelse 2010-10-19. 
 


