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§ 86 
Information från revisorerna  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för lämnad information. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Sören Engelmark, revisorerna, om pågående samt 
avslutade revisionsgranskningar. 
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§ 87 
Delgivningar  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.  
 
Delgivningar 
1.  KS/2008:362  109 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om permutation av Stiftelsen för Gällivare kom-
muns grundskolor.  
 
2.  KS/2008:162  106 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har den 18 juni 2008 inkommit med ”Ny-
hetsbrev – juni 2008. Specialutgåva vid landsbygdsriksdagen 2008.” 
 
3.  KS/2008:133  007 
Kommunstyrelsens beslut i ärende Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
4.  KS/2008:267  004 
Förteckning av motioner som är upptagna till behandling av Gällivare kommuns kom-
munfullmäktige och som ligger under beredning. 
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 KS/2008:102  

 
§ 88 
Revisorernas förslag till budget år 2009 samt plan för 2010-2011  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa driftbudget för revisorerna för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlig-
het med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 1.273 tkr. 
Budgetplan 2010: 1.286 tkr. 
Budgetplan 2011: 1.286 tkr. 
 
Protokollsanteckning 
Fredric Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) inlämnar skriftlig deklaration gällande 
Gällivare kommuns budget för åren 2009, 2010, 2011, se bilaga 1.  
 
Bakgrund 
Revisorernas förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011: 
 
Driftbudgetram 2009: 1.273 tkr. 
Budgetplan 2010: 1.286 tkr. 
Budgetplan 2011: 1.286 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna revisorernas förslag till budget år 2009 samt plan för 2010-2011 till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 140, 2008-06-18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 177, 2008-09-08. 
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 KS/2008:441  

 
§ 89 
Driftbudget 2009, plan 2010-2011 - Kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa driftbudget för kommunfullmäktige för år 2009 samt plan för år 2010-2011 
i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 1.005 tkr. 
Budgetplan 2010: 1.005 tkr. 
Budgetplan 2011: 1.155 tkr varav 150 tkr i engångsanslag. 
 
Fredric Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar inte vid beslut i ärendet. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktiges förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011: 
 
Driftbudgetram 2009: 1.005 tkr. 
Budgetplan 2010: 1.005 tkr. 
Budgetplan 2011: 1.155 tkr varav 150 tkr i engångsanslag. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa driftbudget för kommunfullmäktige för år 2009 samt plan för år 2010-2011 
i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 1.005 tkr. 
Budgetplan 2010: 1.005 tkr. 
Budgetplan 2011: 1.155 tkr varav 150 tkr i engångsanslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 141, 2008-06-18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 178, 2008-09-08. 
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 KS/2008:442  

 
§ 90 
Driftbudget 2009, plan 2010-2011 - Valnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa driftbudget för valnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlig-
het med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 249 tkr. 
Budgetplan 2010: 354 tkr. 
Budgetplan 2011: 29 tkr. 
 
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar inte vid beslut i ärendet. 
 
Bakgrund 
Valnämndens förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011: 
 
Driftbudgetram 2009: 249 tkr. 
Budgetplan 2010: 354 tkr. 
Budgetplan 2011: 29 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa driftbudget för valnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlig-
het med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 249 tkr. 
Budgetplan 2010: 354 tkr. 
Budgetplan 2011: 29 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 142, 2008-06-18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 179, 2008-09-08. 
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 KS/2008:443  

 
§ 91 
Driftbudget 2009, plan 2010-2011 - Överförmyndaren  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa driftbudget för överförmyndaren för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i 
enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 1.129 tkr. 
Budgetplan 2010: 1.129 tkr. 
Budgetplan 2011: 1.129 tkr. 
 
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar inte vid beslut i ärendet. 
 
Bakgrund 
Överförmyndarens förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011: 
 
Driftbudgetram 2009: 1.129 tkr. 
Budgetplan 2010: 1.129 tkr. 
Budgetplan 2011: 1.129 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa driftbudget för överförmyndaren för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i 
enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 1.129 tkr. 
Budgetplan 2010: 1.129 tkr. 
Budgetplan 2011: 1.129 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 143, 2008-06-18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 180, 2008-09-08. 
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 KS/2008:279  

 
§ 92 
Driftbudgetramar för 2009, plan 2010-2011 - Kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa driftbudget för kommunstyrelsen för år 2009 samt plan för 2010-2011 i 
enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 90.970 tkr varav 180 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 90.387 tkr varav 400 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 89.987 tkr.  
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Ingrid Josefsson (m), Mo-
nica Hedström (m) och Anna-Karin Ahlberg (m) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Lars Alrikssons (m) förslag. 
 
Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Margareta Henricssons (ns) förslag.  
 
Gun Isaxon (skp) och Fredrik Olofsson (skp) reserverar sig skriftligt mot beslutet till 
förmån för Gun Isaxons (skp) förslag, se bilaga 2.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011: 
 
För kommunstyrelsen; 
Driftbudgetram 2009: 91.923 tkr varav 1.184 tkr i engångsanslag 
Budgetplan 2010: 89.626 tkr varav 400 tkr i engångsanslag 
Budgetplan 2011: 88.837 tkr  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För kommunstyrelsen; 
 
Driftbudgetram 2009: 90.970 tkr varav 180 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 90.387 tkr varav 400 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 89.987 tkr.  
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Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 144, 2008-06-18. 
3. Driftbudgetram 2009-2011, 2008-08-28. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 181, 2008-09-08. 
 
Yrkande 1 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) att fastställa driftbud-
get för kommunstyrelsen för år 2009 samt plan för 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 90.970 tkr varav 180 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 90.387 tkr varav 400 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 89.987 tkr.  
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar att fastställa driftbudget för kommunstyrelsen för år 2009 samt 
plan för 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 91.170 tkr varav 380 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 90.187 tkr varav 400 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 89.987 tkr.  
 
Yrkande 3 
Margareta Henricsson (ns) yrkar att fastställa driftbudget för kommunstyrelsen för år 
2009 samt plan för 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 90.790 tkr. 
Budgetplan 2010: 89.987 tkr. 
Budgetplan 2011: 89.987 tkr.  
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons samt därefter 
Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
 
Yrkande 
Gun Isaxon (skp) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med ett tillägg om 710 
tkr för kollektivtrafik på landsbygden.  
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Gun Isaxons tilläggsyrkande till beslut. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat avslå tilläggsyrkande.  
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Votering 
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar avslag till tilläggsyrkande om 710 tkr röstar Ja. 
Den som yrkar bifall till tilläggsyrkande om 710 tkr röstar Nej. 
 
Efter företaget upprop finner ordförande att 31 Ja-röster och 2 Nej-röster har avgetts. 5 
personer avstår från att rösta, 3 personer är frånvarande. Ordförande finner därmed att 
kommunfullmäktige har beslutat avslå tilläggsyrkande om 710 tkr till kommunstyrel-
sens driftbudgetramar. 
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 KS/2008:444  

 
§ 93 
Driftbudgetramar för 2009, plan 2010-2011 - Service- och tekniknämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa driftbudget för service- och tekniknämnden för år 2009 samt plan för år 
2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 100.655 tkr varav 1.270 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 99.376 tkr varav 250 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 99.126 tkr. 
 
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar inte vid beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Ingrid Josefsson (m), Mo-
nica Hedström (m) och Anna-Karin Ahlberg (m) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Lars Alrikssons (m) förslag. 
 
Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Bernt Nordgren (ns) förslag.  
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämndens förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011: 
 
Driftbudgetram 2009: 100.655 tkr varav 1.270 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 99.376 tkr varav 250 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 99.126 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För service- och tekniknämnden; 
 
Driftbudgetram 2009: 100.655 tkr varav 1.270 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 99.376 tkr varav 250 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 99.126 tkr. 
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Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 145, 2008-06-18. 
3. Driftbudgetram 2009-2011, 2008-08-28. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 182, 2008-09-08. 
 
Yrkande 1 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) att fastställa 
driftbudget för service- och tekniknämnden för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i 
enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 100.655 tkr varav 1.270 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 99.376 tkr varav 250 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 99.126 tkr. 
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar att fastställa driftbudget för service- och tekniknämnden för år 
2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 99.705 tkr varav 370 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 97.776 tkr varav 100 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 97.676 tkr. 
 
Yrkande 3 
Bernt Nordgren (ns) yrkar att fastställa driftbudget för service- och tekniknämnden för 
år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 101.215 tkr varav 1.370 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 100.036 tkr varav 450 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 99.771 tkr varav 100 tkr i engångsanslag 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag samt däref-
ter Bernt Nordgrens förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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 KS/2008:346  

 
§ 94 
Driftbudgetramar för 2009, plan 2010-2011 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa driftbudget för barn-, utbildning- och kulturnämnden för år 2009 samt plan 
för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 337.189 tkr varav 190 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 326.584 tkr varav 620 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 322.560 tkr. 
 
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar inte vid beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Ingrid Josefsson (m), Mo-
nica Hedström (m) och Anna-Karin Ahlberg (m) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Eva Alrikssons (m) förslag. 
 
Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Bernt Nordgren (ns) förslag.  
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag till budget 2009 samt plan för 2010-
2011: 
 
Driftbudgetram 2009: 338.335 tkr varav 1.410 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 325.890 tkr. 
Budgetplan 2011: 322.486 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För barn-, utbildning- och kulturnämnden; 
 
Driftbudgetram 2009: 337.189 tkr varav 190 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 326.584 tkr varav 620 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 322.560 tkr. 
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Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 146, 2008-06-18. 
3. Driftbudgetram 2009-2011, 2008-08-28. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 183, 2008-09-08. 
 
Yrkande 1 
Weine Backman (s) yrkar med instämmande av Karl-Erik Taivalsaari (v) att fastställa 
driftbudget för barn-, utbildning- och kulturnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-
2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 337.189 tkr varav 190 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 326.584 tkr varav 620 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 322.560 tkr. 
 
Yrkande 2 
Eva Alriksson (m) yrkar att fastställa driftbudget för barn-, utbildning- och kulturnämn-
den för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 335.289 tkr varav 790 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 323.964 tkr varav 500 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 320.060 tkr. 
 
Yrkande 3 
Bernt Nordgren (ns) yrkar att fastställa driftbudget för barn-, utbildning- och kultur-
nämnden för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 335.760 tkr varav 590 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 323.655 tkr varav 1.020 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 317.731 tkr. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Weine Backmans m.fl. förslag mot Eva Alrikssons förslag samt där-
efter Bernt Nordgrens förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Weine Backmans m.fl. förslag. 
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 KS/2008:340  

 
§ 95 
Driftbudgetramar för 2009, plan 2010-2011 - Socialnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa driftbudget för socialnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i 
enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 363.072 tkr varav 500 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 365.201 tkr varav 721 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 364.480 tkr. 
 
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar inte vid beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Ingrid Josefsson (m), Mo-
nica Hedström (m) och Anna-Karin Ahlberg (m) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Lars Alrikssons (m) förslag. 
 
Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Margareta Henricssons (ns) förslag.  
 
Bakgrund 
Socialnämndens förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011: 
 
Driftbudgetram 2009: 368.325 tkr varav 921 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 369.476 tkr. 
Budgetplan 2011: 370.831 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För socialnämnden; 
 
Driftbudgetram 2009: 363.072 tkr varav 500 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 365.201 tkr varav 721 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 364.480 tkr. 
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Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 147, 2008-06-18. 
3. Driftbudgetram 2009-2011, 2008-08-28. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 184, 2008-09-08. 
 
Yrkande 1 
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v) att fastställa driftbudget för 
socialnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 363.072 tkr varav 500 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 365.201 tkr varav 721 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 364.480 tkr. 
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson yrkar med instämmande av att fastställa driftbudget för socialnämnden 
för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 361.633 tkr varav 1.421 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 359.401 tkr. 
Budgetplan 2011:359.872  tkr. 
 
Yrkande 3 
Margareta Henricsson (ns) yrkar att fastställa driftbudget för socialnämnden för år 2009 
samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Driftbudgetram 2009: 363.462tkr varav 750 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2010: 364.747 tkr varav 721 tkr i engångsanslag. 
Budgetplan 2011: 364.910 tkr. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Rita Poromaas m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag samt däref-
ter Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordföran-
de att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Rita Poromaas m.fl. förslag. 
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 KS/2008:69  

 
§ 96 
Tätortstrafikens biljettaxa för 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Länstrafikens justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljetter, rabattkort 10-, 
20-resors och periodkort 30 dagar. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Ingrid Josefsson (m), Mo-
nica Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m) och Gunilla Petersson (fp) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Lars Alrikssons (m) förslag. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2002 § 28 att justeringen av biljettpriser 
för tätortstrafiken skall årligen följa Länstrafiken i Norrbotten AB:s justeringar av bil-
jettpriser.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Länstrafikens justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljetter, rabattkort 10-, 
20-resors och periodkort 30 dagar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-04. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-22. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 148, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 185, 2008-09-08. 
 
Yrkande 1 
Lars Alrikssons (m) yrkar i enlighet med förslag till beslut samt att priset för årskort för 
vuxna är 3.500 kr. 
 
Yrkande 2 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Gun Isaxon (skp) och Stig Eriksson (v) 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  24 (114) 
 
 2008-09-29 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till be-
slut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i 
enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag. 
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 KS/2008:68  

 
§ 97 
Taxa enligt alkohollagen - förslag till revidering av avgifter enligt alkohollagen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslagna avgifter för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen för 2009. 
 
Bakgrund 
Med hänsyn till låg finansieringsgrad vad gäller kommunens hantering av ansökningar 
och tillsyn enligt alkohollagen föreslås en revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter 
för serveringstillstånd. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att följande avgifter gäller för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen: 
 
Ansökningsavgifter 
 
Ansökningsavgift för stadigvarande serveringstillstånd 
7.500 kronor 
 
Utökat serveringstillstånd 
3.500 kronor 
 
Utökade serveringstider 
1.800 kronor 
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
5.000 kronor 
 
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 
960 kronor 
 
Årliga tillsynsavgifter 
 
Fast tillsynsavgift per år för stadigvarande serveringstillstånd  
1.500 kronor 
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Tillfällig servering till allmänheten 
Ingår i ansökningsavgiften 
 
Tillfällig servering till slutet sällskap 
Ingår i ansökningsavgiften 
 
Alkoholservering i inrikes trafik 
1.500 kronor 
 
Avgift för ölförsäljning 
700 kronor 
 
Rörlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd 
 
Årsomsättning av alkoholdrycker Avgift per år 
 
0 – 50.000 1.500 
50.001 – 100.000 2.000 
100.001 – 250.000 3.000 
250.001 – 500.000 4.000 
500.001 – 1.000.000 5.000 
1.000.001 – 1.500.000 6.000 
1.500.001 – 2.000.000 7.000 
2.000.001 – 3.000.000 10.000 
3.000.001 – 4.000.000 12.000 
4.000.001 – 5.000.000 14.000 
5.000.001 – 6.000.000 16.000 
6.000.001 – 8.000.000 18.000 
8.000.001 – 12.000.000 19.000 
12.000.001 – 16.000.000 20.000 
16.000.001 –  21.000 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-07. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 149, 2008-06-18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 186, 2008-09-08. 
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 KS/2008:228  

 
§ 98 
Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen för år 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen blir oförändrad för år 2009. 
 
Bakgrund 
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste 
tas i varje nämnd tillsammans med budget 2009. 
 
Nuvarande taxa har godkänts av kommunfullmäktige den 29 november 2004, § 206, att 
gälla från 1 januari 2005. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen blir oförändrad för år 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens protokoll § 80, 2008-03-06. 
2. Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 150, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 187, 2008-09-08. 
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 KS/2008:200  

 
§ 99 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena för år 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena blir oförändrad för år 
2009. 
 
Bakgrund 
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste 
tas i varje nämnd tillsammans med budget 2009. 
 
Nuvarande taxa har godkänts av kommunfullmäktige den 7 december 2006, § 233 att 
gälla från 1 januari 2007. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena blir oförändrad för år 
2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens protokoll § 81, 2008-03-06. 
2. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena.  
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 151, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 188, 2008-09-08. 
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 KS/2008:79  

 
§ 100 
Taxa för kontrollarvoden, lotterier 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxa för kontrollarvoden 2009 ska vara oförändrad. 
 
Bakgrund 
Den 23 april 2007 § 92 fattade kommunstyrelsens arbetsutskott följande beslut: 
 
att behålla de tidigare beslutade 3 % för kontrollarvode,  
 
att minska maxbeloppet från 9.000 kr till 5.000 kr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för kontrollarvoden 2009 ska vara oförändrad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-02-04. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 152, 2008-06-18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 189, 2008-09-08. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  30 (114) 
 
 2008-09-29 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2008:71  

 
§ 101 
Kopieringstaxa för kopiering av allmän handling (externt)  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta taxa för kopiering av allmän handling för år 2009. 
 
Bakgrund 
Förslag till ny taxa, ändringarna från föregående taxa är kursiverad. 
 
De första 20 kopiorna A4 och 10 kopiorna A3 är gratis. 
 
21:a A4 kopian debiteras med 84 kronor och därefter 4 kr/kopia (inkl moms). 
11:e A3 kopian debiteras med 88 kronor och därefter 8  kr/kopia (inkl moms).  
 
 Papper  Transparant Färgkopia 
Format exkl moms  ink moms exkl moms  ink moms exkl moms ink moms 
A4 3,20 4,00 45,60 57,00 6,40 8,00 
A3 6,40 8,00 64,00 80,00 12:80 16.00 
 
A2 16,80 21,00 83,20 104,00   
A1 24,00 30,00 125,60 157,00   
 
A0 53,60 67,00 272,00 340,00  
Större format: 0,56 kr/dm2  0,70 kr/dm2  2,80 kr/dm2  3,50 kr/dm2  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för kopiering av allmän handling för år 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-01. 
2. Taxa kopieringspriser för extern kopiering.  
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 153, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 190, 2008-09-08. 
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 KS/2008:70, KS/2007:70  

 
§ 102 
Taxa för föreningstjänster, kopiering för år 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta taxa för föreningstjänster, kopiering för år 2009. 
 
Bakgrund 
Förslag på ny taxa, ändringar från föregående taxa är kursiverad. 
 
100 kopior vit enkelsidigt 90:- 
100 kopior vit dubbelsidigt 110:- 
100 kopior färg enkelsidigt 100:- 
100 kopior färg dubbelsidigt 120:- 
100 kopior A3 vit enkelsidigt 110:- 
100 kopior A3 vit dubbelsidigt 130:- 
100 kopior A3 färg enkelsidigt 120:- 
100 kopior A3 färg dubbelsidigt 140:- 
Overheadfilm 20:- 
100 kopior A4 färgkopiering 180:- 
100 kopior A4 färgkopiering dubbelsidigt 220:- 
100 kopior A3 färgkopiering 240:- 
100 kopior A3 färgkopiering dubbelsidigt  280:- 
 
Föreningar som uppbär kommunalt föreningsstöd till ungdomsorganisationer i Gällivare 
kommun erlägger halva taxan. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxan för föreningstjänster, kopiering för år 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-01. 
2. Taxa för föreningstjänster, kopiering. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 154, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 191, 2008-09-08. 
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 KS/2008:255  

 
§ 103 
Plan- och bygglovtaxa för år 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att plan- och bygglovtaxan blir oförändrad för år 2009. 
 
Bakgrund 
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste 
tas i varje nämnd tillsammans med budget 2009. 
 
Nuvarande bygglovtaxa och grundbelopp har godkänts av kommunfullmäktige den 27 
augusti 2007 § 131, att gälla från den 1 januari 2008. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att plan- och bygglovtaxan blir oförändrad för år 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Plan- och bygglovtaxa för miljö- och byggnämndens verksamhet 2008. 
2. Miljö- och byggnämndens protokoll § 46, 2008-03-06. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 155, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 192, 2008-09-08. 
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 KS/2008:256  

 
§ 104 
Miljötaxa 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta risk- och resursbaserad taxa inom Miljöbalkens område för år 2009 samt att höja 
timtaxa till 718 kr/timma, bilaga 1-5, 
 
att fastställa självfinansieringsgrad på Miljötaxa till 50 %. 
 
Bakgrund 
Regeringen har i juli 2007 beslutat om en revidering av bilagan till förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kommunens taxa inom Miljö-
balkens område grundas på bilagan och behöver därför anpassas till nu gällande lag-
stiftning. Det är även aktuellt att höja timavgiften till 718 kr/timma från nuvarande 600 
kr per/timma. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta risk- och resursbaserad taxa inom Miljöbalkens område för år 2009 samt att höja 
timtaxa till 718 kr/timma, bilaga 1-5, 
 
att fastställa självfinansieringsgrad på Miljötaxa till 50 %. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens protokoll § 340, 2008-08-28. 
2. Kommunstyrelsens protokoll § 193, 2008-09-08. 
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 KS/2008:416  

 
§ 105 
VA-taxa  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget till nya allmänna bestämmelser (ABVA) och information till fas-
tighetsägare, 
 
att godkänna den föreslagna konstruktionen av brukningstaxan, 
 
att godkänna förslaget att höja brukningsavgifterna med 2 %, 
 
att godkänna den föreslagna konstruktionen av anläggningstaxan, 
 
att godkänna att anläggningsavgifterna fastställs enligt alternativ 1, tabellerna 3 och 4 
sid 5 i utredningen. 
 
Reservation 
Gun Isaxon (skp) och Fredrik Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Gun Isaxons (skp) förslag. 
 
Bakgrund 
Ny lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) trädde i kraft den 1 januari 2007 och 
ersatte den tidigare VA-lagen. Enligt övergängsbestämmelser i vattentjänstlagen ska alla 
kommuner besluta om nya föreskrifter och allmänna bestämmelser för användande av 
Gällivare kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till nya allmänna bestämmelser (ABVA) och information till fas-
tighetsägare, 
 
att godkänna den föreslagna konstruktionen av brukningstaxan, 
 
att godkänna förslaget att höja brukningsavgifterna med 2 %, 
 
att godkänna den föreslagna konstruktionen av anläggningstaxan, 
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att godkänna att anläggningsavgifterna fastställs enligt alternativ 1, tabellerna 3 och 4 
sid 5 i utredningen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Allmänna bestämmelser (ABVA) och information till fastighetsägare. 
2. Förslag til ny VA-taxa, brukningsavgifter. 
3. Utredning om ny anläggningstaxa.  
4. VA-taxa 2009. 
5. Service- och tekniknämndens protokoll § 60, 2008-05-13. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 157, 2008-06-18. 
7. Kommunstyrelsens protokoll § 194, 2008-09-08. 
 
Yrkande 1 
Gun Isaxon (skp) yrkar avslag.  
 
Yrkande 2 
Klas Holmgren (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Klas Holmgrens förslag mot Gun Isaxons förslag till beslut. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med Klas Holmgrens förslag. 
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 KS/2008:410  

 
§ 106 
Renhållningstaxa  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i avvaktan på det arbete som ska göras med renhållningsordningen och avfallsplanen 
inte förändra renhållningstaxan för 2009. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtIiga taxor och avgifter ses över och vid be-
hov ska förändringar föreslås. Renhållningstaxan för Gällivare kommun reviderades 
senast 29 augusti 2005 § 131 av kommunfullmäktige. 
 
Service- och teknikförvaltningen har initierat till ett arbete med att utveckla och förnya 
både renhållningsordningen och avfallsplanen. Detta beräknas pågå under 2008 och 
presenteras för nämnden under slutet av året. I avvaktan på att det arbetet färdigställs 
bör nuvarande avgifter för renhållning vara kvar oförändrade. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i avvaktan på det arbete som ska göras med renhållningsordningen och avfallsplanen 
inte förändra renhållningstaxan för 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Renhållningstaxa, Gällivare kommun. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 61, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 195, 2008-09-08. 
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 KS/2008:411  

 
§ 107 
Sorteringstaxa  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att införa en sorteringsavgift på 800 kronor per ton när otillåtet eller farligt avfall upp-
märksammas i en inkommen avfallsleverans,  
 
att avgiften införs från och med 1 januari 2009. 
 
Bakgrund 
Verksamhetsavfall kan lämnas på Kavahedens avfallsanläggning antingen osorterat eller 
som sorterat avfall. I verksamhetsavfallet får inte inblandning av farligt avfall eller 
elektronik förekomma. Dagligen vägs verksamhetsavfall in som sedan visar sig innehål-
la farligt avfall. När detta uppmärksammas kontaktas de företag som lämnat avfallet 
med uppmaningen att komma till Kavaheden och sortera det avlämnade avfallet eller att 
köpa sorteringen. 
 
Trots denna rutin sker ingen förbättring hos dem som lämnar avfallet. Avbrottet i arbetet 
när farligt avfall uppmärksammas i verksamhetsavfallet innebär både merkostnader i 
form av väntetider men också merarbete för personalen vid anläggningen. Om detta 
beteende tillåts minskar ambitionen och intresset hos alla att hålla vårt avfall i så rena 
fraktioner som överhuvudtaget är möjligt, vilket på sikt är mycket negativt. 
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår därför att en ny avgift kallad "Sorteringsav-
gift” införs från och med 1 januari 2009. Om otillåtet eller farligt avfall uppmärksam-
mas i en inkommen avfallsleverans debiteras den som lämnat avfallet en avgift på 800 
kronor per ton. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att införa en sorteringsavgift på 800 kronor per ton när otillåtet eller farligt avfall upp-
märksammas i en inkommen avfallsleverans,  
 
att avgiften införs från och med 1 januari 2009. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  38 (114) 
 
 2008-09-29 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Beslutsunderlag 
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-03-11. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 62, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 159, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 196, 2008-09-08. 
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 KS/2008:412  

 
§ 108 
Mottagningsavgift/taxa  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i avvaktan på det arbetet som ska göras med renhållningsordningen och avfallsplanen 
inte förändra taxan och avgiften för mottagande av avfall vid Kavahedens avfalls-
anläggning 2009. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid be-
hov ska förändringar föreslås. Mottagningsavgift och taxan för mottagning är reviderade 
27 augusti 2007, § 127 kommunfullmäktige. 
 
Service- och teknikförvaltningen har initierat till ett arbete med att utveckla och förnya 
både renhållningsordningen och avfallsplanen. Detta beräknas pågå under 2008 och 
presenteras för nämnden under slutet av året. I avvaktan på att det arbetet färdigställs 
bör nuvarande taxa och avgift för mottagning av avfall vid Kavahedens avfallsanlägg-
ning kvarstå oförändrad. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i avvaktan på det arbetet som ska göras med renhållningsordningen och avfallsplanen 
inte förändra taxan och avgiften för mottagande av avfall vid Kavahedens avfalls-
anläggning 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa, mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning. 
2. Service- och tekniknämnden § 63, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 160, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 197, 2008-09-08. 
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 KS/2008:413  

 
§ 109 
Slamtömningstaxa  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i avvaktan på det arbetet som ska göras med renhållningsordningen och avfallsplanen 
inte förändra slamtömningstaxan för enskilda avloppsanläggningar 2009. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid be-
hov ska förändringar föreslås. Slamtömningstaxan är reviderad 27 augusti 2007 § 125 
av kommunfullmäktige. 
 
Service- och teknikförvaltningen har initierat till ett arbete med att utveckla och förnya 
både renhållningsordningen och avfallsplanen. Detta beräknas pågå under 2008 och 
presenteras för nämnden under slutet av året. I avvaktan på att det arbetet färdigställs 
bör nuvarande taxa och avgift för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar kvarstå 
oförändrad. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i avvaktan på det arbetet som ska göras med renhållningsordningen och avfallsplanen 
inte förändra slamtömningstaxan för enskilda avloppsanläggningar 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Gällivare kommun. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 64, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 161, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 198, 2008-09-08. 
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 KS/2008:414  

 
§ 110 
Transportdispenser/taxa  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att göra följande tillägg i taxan för ansökningsavgifter för transportdispenser 2009,  
 
att avgift för ansökan om dispens för transporter med en bruttovikt överstigande 100 ton 
bereds och beslutas i särskild ordning. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid behov 
revideras. Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser förändrades senast den 27 
augusti 2005 § 128 kommunfullmäktige. 
 
Service- och teknikförvaltningen har gått igenom nuvarande taxa och föreslår att taxan 
kompletteras med följande tillägg, att avgift för ansökan om dispens för transporter med 
en bruttovikt överstigande 100 ton bereds och beslutas i särskild ordning. 
 
Beredningen av de ärenden som detta tillägg avser, är mycket mera omfattande och krä-
ver andra insatser än de ansökningar som avser lättare laster. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att göra följande tillägg i taxan för ansökningsavgifter för transportdispenser 2009,  
 
att avgift för ansökan om dispens för transporter med en bruttovikt överstigande 100 ton 
bereds och beslutas i särskild ordning. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 65, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 162, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 199, 2008-09-08. 
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 KS/2008:415  

 
§ 111 
Torghandelstaxa  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att torghandelstaxan är oförändrad för 2009. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter gås igenom och när 
så bedöms nödvändigt ska nya avgifter föreslås. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att torghandelstaxan är oförändrad för 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Torghandelstaxa 2008. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 66, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 163, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 200, 2008-09-08. 
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 KS/2008:420  

 
§ 112 
Fritidstaxa  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättat förslag avseende avgifter för fritidsanläggningar att gälla från och med 
1 januari 2009. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter gås igenom och när 
så bedöms nödvändigt ska nya avgifter föreslås. Taxa för fritidsanläggningar är senast 
reviderad den 27 augusti 2007 § 121, av kommunfullmäktige. 
 
Service- och teknikförvaltningen har i beslutsunderlaget utarbetat en revidering av taxan 
för fritidsanläggningar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag avseende avgifter för fritidsanläggningar att gälla från och med 
1 januari 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxor och avgifter fritidsanläggning 2009. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 67, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 164, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 201, 2008-09-08. 
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 KS/2008:419  

 
§ 113 
Räddningstjänst - taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslagen förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr.o.m. 1 januari 2009. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid be-
hov ska förändringar föreslås. Service- och teknikförvaltningen, Räddningstjänsten har 
upprättat förslag avseende förändringar av taxor inom verksamhetsområdet att träda i 
kraft fr.o.m. 2009. 
 
Förslaget till förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor innebär en kostnadshöjning med 2,4 %. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr.o.m. 1 januari 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot 

olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor, fr.o.m. 1 januari 2009. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 68, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 165, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 202, 2008-09-08. 
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 KS/2008:418  

 
§ 114 
Räddningstjänst - intern taxa för teknisk service  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslagen förändring av intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering 
m.m. att gälla fr.o.m. 1 januari 2009. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid be-
hov ska förändringar föreslås. Service- och teknikförvaltningen, Räddningstjänsten har 
upprättat förslag avseende förändringar av taxor inom verksamhetsområdet att träda i 
kraft fr.o.m. 2009. 
 
Förslaget till förändring av intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering mm 
innebär en kostnadshöjning med 2,4 %. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering 
m.m. att gälla fr.o.m. 1 januari 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, 

sanering m.m. fr.o.m. 1 januari 2009. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 69, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 166, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 203, 2008-09-08. 
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 KS/2008:417  

 
§ 115 
Räddningstjänst - extern taxa för teknisk service  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslagen förändring av extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering 
m.m. att gälla fr.o.m. 2009. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid be-
hov ska förändringar föreslås. Service- och teknikförvaltningen, Räddningstjänsten har 
upprättat förslag avseende förändringar av taxor inom verksamhetsområdet att träda i 
kraft fr.o.m.2009. 
 
Förslaget till förändring av extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering mm 
innebär en kostnadshöjning med 2,4 %. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering 
m.m. att gälla fr.o.m. 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, 

sanering m.m. fr.o.m. 1 januari 2009. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 70, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 167, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 204, 2008-09-08. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  47 (114) 
 
 2008-09-29 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2008:348  

 
§ 116 
Taxa Barnomsorg och tillämpningsanvisningar  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillämpningsanvisningar och taxa för föräldraavgifter inom förskola, familjedaghem 
och skolbarnsomsorg är oförändrad för år 2009. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om taxor och avgifter inom barn- och skolbarns-
omsorg. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillämpningsanvisningar och taxan för föräldraavgifter inom förskola, familjedaghem 
och skolbarnsomsorg är oförändrad för år 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande taxa avseende barnomsorgsavgivter, samt tillämpningsanvisningar. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 64, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 168, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 205, 2008-09-08. 
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 KS/2008:349  

 
§ 117 
Taxa Kulturskolan  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kulturskolans taxa för elever som deltar i kulturskolans verksamhet är 500 kr/termin. 
 
Reservation 
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxons (skp) reserverar sig skriftligt mot beslutet till 
förmån för Fredrik Olofsson (skp) förslag, bilaga 3. 
 
Bakgrund 
Gällande taxa för elever som deltar inom Kulturskolans verksamhet är 500 kr/termin. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kulturskolans taxa för elever som deltar i kulturskolans verksamhet är 500 kr/termin. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande taxa avseende terminsavgift för Kulturskolan. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 65, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 169, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 206, 2008-09-08. 
 
Yrkande 1 
Fredrik Olofsson (skp) yrkar att kulturskolan skall vara kostnadsfri för alla barn.  
 
Yrkande 2 
Tommy Nyström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag mot Fredrik Olofssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i en-
lighet med Tommy Nyströms förslag. 
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 KS/2008:350  

 
§ 118 
Taxa Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxa avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år 
2009. 
 
Bakgrund 
Normal lånetid inom biblioteksverksamheten består av tjugoåtta dagar. Ingen övertids-
avgift tas ut om återlämning sker inom en vecka efter lånetidens utgång. Vid mer än 1 
veckas försenad återlämning påförs en avgift om 5 kronor/media och vecka, men med 
ett maximalt belopp om 50 kronor/media samt ett maximalt belopp på  
500 kronor/låntagare. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år 
2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande taxa avseende föreningsavgifter inom biblioteksverksamheten. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 66, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 170, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 207, 2008-09-08. 
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 KS/2008:351  

 
§ 119 
Taxa Fjärrlåneavgift biblioteken  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxa för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2009. 
 
Bakgrund 
Gällande taxa för fjärrlån är 10 kr/media. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande taxa avseende fjärrlån på biblioteken. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 67, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 171, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 208, 2008-09-08. 
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 KS/2008:352  

 
§ 120 
Taxa Bildarkivet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxa för Bildarkivet är oförändrad för år 2009. 
 
Bakgrund 
Gällande prislista för Bildarkivet är enligt följande: 
 
Inskanning  30 kr/bild 
Lagring på diskett  10 kr (inkl diskett) 
Lagring på Cd  130 kr (inkl cd-skiva) 
Via e-post  30 kr 
 
Utskrift av fotografier på fotopapper 
 
A4 
Fotopapper  75 kr 
Tunnare ca 120 g  30 kr 
 
A3 
Fotopapper  100 kr 
Tunnare ca 100 gr 40 kr 
 
Inplastning 
A4  10kr 
A3  15kr 
 
I övrigt följer Bildarkivet fortsättningsvis Museiföreningens prislista. Finns på Museifö-
reningens hemsida (www.meseif.a.se). 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 2009. 
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Beslutsunderlag 
1. Gällande taxa avseende avgifter på Bildarkivet. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 68, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 172, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 209, 2008-09-08. 
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 KS/2008:353  

 
§ 121 
Taxa Upprättande av nytt originalbetyg  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxa för upprättande av originalbetyg är oförändrad för år 2009. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om taxor och avgifter för Gällivare kommun. Gäl-
lande taxa för upprättande av nytt originalbetyg är 100 kr exklusive moms. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för upprättande av originalbetyg är oförändrad för år 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande taxa avseende upprättande av originalbetyg. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 69, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 173, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 210 ,2008-09-08. 
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 KS/2008:354  

 
§ 122 
Taxa Försäljning av måltidskuponger till personal inom barn- utbildning - och  
kulturnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att måltidskuponger för personal inom barn-, utbildning- och kulturnämnden för år 2009 
höjs till 55 kr/mål med anledning av ökade livsmedelskostnader. 
 
Bakgrund 
Personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden kan köpa måltidskuponger för 
lunch i samband med skolmåltider. Gällande taxa för lunch i samband med skolmåltider 
är 53 kr/mål. Måltidskupongerna säljs i häften med 10 stycken kuponger/häfte. Debite-
ring sker via lön. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att måltidskuponger för personal inom barn-, utbildning- och kulturnämnden för år 2009 
höjs till 55 kr/mål med anledning av ökade livsmedelskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande taxa avseende måltidskuponger för personal inom barn-, utbildning- och 

kulturnämnden. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 70, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 174, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 211, 2008-09-08. 
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 KS/2008:355  

 
§ 123 
Taxa Uthyrning av skollokaler  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja taxa för uthyrning av skollokaler enligt förslag. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har inte höjt sina taxor för uthyrning av skollokaler på flera år. Där-
för torde en höjning var angelägen för att kommunen skall få någon täckning av kost-
nadsökningarna. Därför föreslås en taxehöjning med ca 10 % avrundat till närmaste 5-, 
10-, 50-, respektive 100-tal kronor för att taxorna skall bli lättavlästa och lättuträknade. 
Uthyrning av maskinskrivningssal har tagits bort från listan på taxor, tillika kostnaden 
för färgband då intresset samt möjligheten att hyra slik lokal torde vara begränsat enär 
kommunen inte längre har sådan lokal att nyttja.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja taxan för uthyrning av skollokaler enligt följande: 
 
Lokal  Ungdoms-  Föreningars  Allmänheten 
 verksamhet  vuxenverksamhet 
Lärosal 40:-/gång  70:-/gång  100:-/gång 
Institution  50:-/gång  100:-/gång  150:-/gång 
 
Gunillask  85:-/gång  200:-/gång  400:-/gång 
Hedskolan  85:-/gång  200:-/gång  400:-/gång 
Sjöparksk  150:-/gång 400:-/gång  800:-/gång 
Välkomma  150:-/gång  400:-/gång  800:-/gång 
 
Matsal 
Sjöparksk  150:-/gång  400:-/gång  800:-/gång 
Övriga  80:-/gång  150:-/gång  450:-/gång 
 
OBS! Per gång = 2,5 tim. 
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Övernattning 
Grupp/natt  500:-  500:-  500:- 
Person/natt  60:-  60:-  60:- 
 
OBS! Grupp ca 20 st. 
 
Datasalar 
Heldag 08.00-16.00 
Sal   600:-/dag 
Maskinhyra   150:-/dator och dag 
 
Halvdag (4 tim) 
Sal   400:-/dag 
Maskinhyra   100:-/dator och halvdag 
 
Kvällstid 18.00-21.00 
Sal   100:-/tim 
Maskinhyra   40:-/dator och timme 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande taxa avseende uthyrning av skollokaler.  
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 71, 2008-05-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 175, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 212, 2008-09-08. 
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 KS/2008:339  

 
§ 124 
Taxor och avgifter - Vårdavgift/Omsorgsavgift för år 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta de av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa, uppdelningen av den 
procentuella uppdelningen utifrån vårdtyngder för boende i eget hem samt reducerings-
reglerna. 
 
Bakgrund 
1 juli 2002 infördes den s k maxtaxan (högkostnadsskydd), vilket innebär att omsorgs-
avgiften i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolftedel av 48% av pris-
basbeloppet. Socialstyrelsen meddelar vid årets början vilket beloppet är. De meddelar 
även minimibelopp som används vid uträkning av vårdavgiften. 
 
Boende inom särskilda boendeformer eller har anhörigvård betalar mellan 0 kr och 
maxbeloppet, beroende på inkomst och bostadskostnad. För 2008 är maxbeloppet 1.640 
kr/mån. 
 
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av 
sin inkomst, enligt följande; 
 
Vårdtyngd 1 = 2% av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat till 
600 kr/mån. 
Vårdtyngd 2 = 4% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvårdnad 
exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga allergier 
måste städningen genomföras varje vecka. 
Vårdtyngd 3 = 6% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2 
ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger). 
Vårdtyngd 4 = 8% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2 
ggr/dag, 7 dagar i veckan. 
Vårdtyngd 5 = 9% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad 
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer. 
 
REDUCERINGSREGLER 
Omsorgsavgiften debiteras från den första dagen vård- eller hemtjänstinsatsen sätts in. 
Omsorgsavgiften är en månadsavgift och delas med 30 dagar, vid de tillfällen då endast 
en del av avgiften skall debiteras för den månaden. Omsorgsavgiften avregistreras från 
den dag vårdinsatsen upphör. 
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Makar i eget boende där båda har omsorgsavgift och den ena maken tillfälligt vistas på 
avlastning, betalar den hemmavarande maken endast halv omsorgsavgift och den som är 
på avlastning avlastningsavgift med 90 kr/dygn. Har endast maken som vistas på avlast-
ning omsorgsavgift, tas denna avgift bort och avlastningsavgift utgår istället. 
 
Omsorgsavgiften upphör vid minst 7 dagars sammanhängande frånvaro-/uppehåll, un-
der förutsättning att frånvaron anmälts minst en vecka innan. Ingen vårdavgift utgår 
heller vid minst 7 dagars lasarettsvistelse eller motsvarande. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta de av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa, uppdelningen av den 
procentuella uppdelningen utifrån vårdtyngder för boende i eget hem samt reducerings-
reglerna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Vårdavgift/omsorgsavgift för år 2008, gällande fr.o.m. 2008-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll § 86, 2008-05-15. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 176, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 213, 2008-09-08. 
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 KS/2008:338  

 
§ 125 
Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta avgift för trygghetslarm med 100 kr/mån. 
 
Bakgrund 
Trygghetslarm kan sökas av den enskilde och är ett bistånd i eget boende som innebär 
möjlighet att bo kvar längre i hemmet trots ett ökat behov av hjälp. 
 
Larmutrustningen hyrs av förvaltningen och installeras i hemmet för att den enskilde via 
en knapptryckning sak kunna påkalla hjälp. Larmet kopplas till räddningstjänstens 
larmcentral eller till hemtjänstpersonal eller till anhörig. Till larmet kan även andra 
funktioner kopplas, exempelvis spisvakt, dörrlarm m.m.  
 
Motsvarande larm finns i servicehus och är då kopplat till personalen. Förvaltningens 
kostnad är dels utrustning, reparationer och åtgärder i samband med larm. Det tillkom-
mer även en avgift till räddningstjänsten för larmmottagning.  
 
100 kr/mån för samtliga med beslut om trygghetslarm enl. SoL kap 4 § 1. 
 
Denna taxa ingår i inkomstberäkningen vid uträkningen av maxtaxa inom vård och om-
sorg. Vilket betyder att inkomstutrymme måste finnas för att kunna ta ut avgiften för 
trygghetslarm. Avgiften är oförändrad från föregående år. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta avgift för trygghetslarm med 100 kr/mån. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten, gällande fr.o.m. 2008-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll § 85, 2008-05-15. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 177, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 214, 2008-09-08. 
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 KS/2008:335  

 
§ 126 
Taxor och avgifter - Kostavgift för 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reduceringsreglerna samt kostavgifter enligt förslag. 
 
Bakgrund 
Merparten av all kost som serveras till brukarna beställs via Matlaget. 
 
De flesta boende inom särskilda boendeformer har s k helpension de betalar 2.512 
kr/mån och i det priset ingår frukost, lunch, middag och mellanmål. 
 
Kostavgiften har varit oförändrad sedan maxtaxan infördes 2002 enligt följande och 
baseras på självkostnadsprincipen; 
 
Boende inom särskilda boendeformer (helpension)  2.512 kr/mån 
Matservering på servicehus  35 kr/portion 
Korttidshem (omsorgen)  50 kr/dygn 
Frukost  25 kr/portion 
Mellanmål/fika  10 kr/portion 
Kvällsmål  15 kr/portion 
Matdistribution (leverans till eget boende)  33 kr/portion 
 
Matdistribution erhålls efter ansökan och är behovsprövad enligt SoL kap 4§ 1. 
 
Inför 2008 har kostnaderna för maten som beställs via Matlaget höjts med drygt 8 % 
och ytterligare motsvarande höjningar har aviserats inför 2009. Av den anledningen ser 
sig socialförvaltningen tvingad att höja kostavgifterna med 8 % för att möta Matlagets 
kostnadsökning. 
 
Med en 8%-ig höjning av samtliga kostpriser, blir avgifterna följande; 
Boende inom särskilda boendeformer (helpension) 2.712 kr/mån 
Matservering på servicehus 38 kr/portion 
Korttidshem (omsorgen) 54 kr/dygn 
Frukost 27 kr/portion 
Mellanmål/fika 11 kr/portion 
Kvällsmål 16 kr/portion 
Matdistribution (leverans till eget boende) 36 kr/portion 
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I jämförelse med 4 andra norrbottens kommuner ligger vi i mitten efter den föreslagna 
höjningen, se bilaga 1. 
 
REDUCERINGSREGLER 
Avdrag för kost görs fr.om. 2:a dagen vid lasarettsvistelse eller annan oplanerad frånva-
ro. Vid planerad frånvaro som anmäls minst en vecka i förväg görs kostavdrag redan 
från 1:a dagen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reduceringsreglerna samt följande kostavgifter; 
 
Boende inom särskilda boendeformer (helpension) 2.712 kr/mån 
Matservering på servicehus 38 kr/portion 
Korttidshem (omsorgen) 54 kr/dygn 
Frukost 27 kr/portion 
Mellanmål/fika 11 kr/portion 
Kvällsmål 16 kr/portion 
Matdistribution (leverans till eget boende) 36 kr/portion 
 
Beslutsunderlag 
1. Kostnadsjämförelse av kostavgifter. 
2. Kostavgift för 2008. 
3. Socialnämndens protokoll § 82, 2008-05-15. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 178, 2008-06-18. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 215, 2008-09-08. 
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 KS/2008:332  

 
§ 127 
Taxor och avgifter - Avlastningsavgift inom socialnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta avlastningsavgiften till 90 kr/dygn. 
 
Bakgrund 
Avlastning innebär att någon tillfälligt får hjälp med vård och omsorg för någon anhö-
rig. Beslut om avlastning är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1. 
 
Med avlastningsavgift menas en tillfällig avgift som tas ut när någon får en avlastnings-
plats på ett korttidsboende för max tre månader. Avlastningsplats kostar 90 kr/dygn och 
avgiften är oförändrad från föregående år. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta avlastningsavgiften till 90 kr/dygn. 
 
Beslutsunderlag 
1. Avlastningsavgift inom socialnämnden gällande fr.o.m. 2008-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll § 79, 2008-05-15. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 179, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 216, 2008-09-08. 
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 KS/2008:334  

 
§ 128 
Taxor och avgifter - Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens boende  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att att anta avgift för förbrukningsartiklar till 100 kr/mån. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Ingrid Josefsson (m), Monica Hedström (m), 
Anna-Karin Ahlberg (m), Gun Isaxon (skp) och Fredrik Olofsson (skp) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Lars Alrikssons (m) förslag. 
 
Bakgrund 
I särskilt boende tillhandahålls hjälpmedel så även inkontinenshjälpmedel. Förbruk-
ningsartiklar ingår inte utan ska bekostas och köpas in av den enskilde eller god 
man/anhörig. I prop. 2000/01:149 avseende förbehållsbelopp vid bestämmande av av-
gift inom äldre- och handikappomsorg fastställs kostnaden för förbrukningsartiklar till 
190 kr/månad. 
 
Många anhöriga och även gode män finns på annan ort och för att underlätta, admini-
streras dessa inköp från boendet. Synpunkter på sortimentet kan kommuniceras med 
boendet. Avgiften för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboenden är för 
att dels säkerställa att varje boende har dessa artiklar vilket underlättar för verksamheten 
att fullgöra sitt uppdrag samt att det även underlättar för boende/anhöriga att inte behö-
va köpa dessa artiklar. 
 
Avgiftens storlek är utifrån självkostnadsprincipen, dvs kostnaden för inköpet motsvarar 
avgiftens storlek. 
 
100 kr/mån för boende inom särskilda boendeformer, avgiften är oförändrad från före-
gående år. 
 
Till förbrukningsartiklar räknas bl a toalettpapper, toaborste, glödlampor, tvättlappar, 
handskar, rengöringsmedel och städutrustning. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta avgift för förbrukningsartiklar till 100 kr/mån. 
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Beslutsunderlag 
1. Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboende, gällande fr.o.m. 

2008-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll § 81, 2008-05-15. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 180, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 217, 2008-09-08. 
 
Yrkande 1 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Gun Isaxon (skp) avslag.  
 
Yrkande 2 
Klas Holmgren (s) yrkar med instämmande av Rita Poromaa (s) bifall till kommunsty-
relsens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Klas Holmgrens m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i en-
lighet med Klas Holmgrens förslag. 
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 KS/2008:331  

 
§ 129 
Taxor och avgifter - Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån inom 
socialtjänsten  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta avgiften på 800 kr/45 min för handledning m.m. 
 
Bakgrund 
Samtalsbyrån utför viss handledning och utbildning till kommunalt anställd personal. 
Handledning skall sanktioneras av närmaste arbetsledare/chef som är med och lägger 
upp förutsättningarna för handledningen. Kostnaden debiteras resp. förvaltning. Ingen 
kostnad tas ut för anställda inom den egna förvaltningen.  
 
Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån är 800 kr/45 min. Någon höj-
ning av avgiften har inte skett sedan starten 1995. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta avgiften på 800 kr/45 min för handledning m.m. 
 
Beslutsunderlag 
1. Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån inom socialtjänsten gällande 

fr.o.m. 2008-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll § 78, 2008-05-15. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 182, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 219, 2008-09-08. 
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 KS/2008:336  

 
§ 130 
Taxor och avgifter - Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta avgiften för familjerådgivning med 60 kr/samtal, dock kostnadsfritt för personer 
upp till 20 års ålder. 
 
Bakgrund 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla familjerådgivning och i Gällivare har den fun-
nits sedan 1995. Under 1998 sammanfördes familjerådgivningen med tjänsten som so-
cialrådgivare, som tidigare varit placerad vid missbruksenheten. Syftet med familjeråd-
givningen var att ha en öppen verksamhet dit kommunens invånare kunde vända sig när 
de kände behov av att samtala med någon utomstående, oavsett om det var ett relations-
problem eller inte.  
 
Allt sedan familjerådgivningen startade upp har avgiften för de enskilda varit 60 
kr/samtal vilket då var den kostand landstinget tog ut för sjukgymnastbehandling, psy-
kologsamtal etc. Kommunen har aldrig höjt denna avgift trots att landstinget höjt sin för 
dessa besök. Personer under 20 år betalar ingen avgift.  
 
Det finns möjlighet att få familjerådgivningen beviljad som bistånd efter utredning och 
beslut av handläggare på biståndsenheten och då tas ingen avgift ut från den enskilde. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta avgiften för familjerådgivning med 60 kr/samtal, dock kostnadsfritt för personer 
upp till 20 års ålder. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten gällande fr.o.m. 2008-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll § 83, 2008-05-15. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 183, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 220, 2008-09-08. 
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 KS/2008:330  

 
§ 131 
Taxor och avgifter - Avgift boende jml 9 § p.8 lagen SFS 1993:387 om stöd och 
service till vissa funktionshindrade inom socialnämnden för 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att socialnämnden tar ut ersättning från föräldrar som har barn och ungdomar med insats 
jml LSS 9 § 8 p i enlighet med bestämmelserna i § 19 och 20 § LSS, 5 § förordning 
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 6 kap 1-4 § § social-
tjänstförordningen, 
 
att antingen kan ersättningen i form av underhållsstöd som fås från försäkringskassan 
tas ut fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och är 1.273 kr/mån/ förälder, eller  
 
att från 19 års ålder kan ungdomarna ha en egen inkomst i form av aktivitetsersättning, 
då kan socialnämnden ta ut en ersättning för hyra och mat med 3.000 kr/mån av deras 
inkomst. Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni - aug. Avgiften 
reduceras vid frånvaro över 14 dagar. 
 
Bakgrund 
Barn och ungdomar som tillhör personkretsen i LSS har rätt till boende i familjehem 
eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför för-
äldrahemmet på grund av sitt funktionshinder, exempelvis för att gå i skola. 
 
För de barn och ungdomar som beviljas denna insats får kommunen ta ut en avgift, enl § 
20 LSS, från föräldrarna motsvarande det underhållsstöd som fås från försäkringskassan 
fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och som för 2008 är 1.273 kr/mån/förälder. 
 
För de ungdomar som har egen inkomst i form av aktivitetsersättning eller annat får 
kommunen ta ut ersättning för mat, hyra, fritids- och kulturaktiviteter enl 19 § LSS för 
den tid de har boende på annan ort. Avgiften far inte överstiga kommens självkostnad 
samt att kommunen måste se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för per-
sonliga behov som för närvarande är 1.990 kr/mån (socialbidragsnorm). 
 
Den lägsta aktivitetsersättning som för närvarande utgår är 7.175 kr/mån, varav 30 % är 
skattepliktigt. Möjlighet finns även far dessa ungdomar att söka bostadstillägg för boen-
det på hemorten. 
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Avgiften för mat, hyra m.m. kan antingen sättas som ett månadsbelopp på 3.000 kr och 
då följer avgiften socialstyrelsens föreskrifter 2006:1 för rörelsehindrade gymnasielever 
(RH-anpassad) med särskilda omvårdnadsinsatser och som bor i elevhem.Avgiften blir 
då lika stor för alla. 
 
Avgiften kan även utgå med ett procentuellt belopp av den totala inkomsten, förslagsvis 
max 40 %, för att garantera de med lägst inkomst tillräckliga medel till personliga be-
hov. Avgiften blir då beroende på inkomst, dock måste den korrekta inkomsten årligen 
inhämtas. 
 
Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni - aug. Avgiften reduceras 
vid frånvaro över 14 dagar. Tas denna avgift ut blir den årliga intäktsökningen ca 
40.000 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att socialnämnden tar ut ersättning från föräldrar som har barn och ungdomar med insats 
jml LSS 9 § 8 p i enlighet med bestämmelserna i § 19 och 20 § LSS, 5 § förordning 
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 6 kap 1-4 § § social-
tjänstförordningen, 
 
att antingen kan ersättningen i form av underhållsstöd som fås från försäkringskassan 
tas ut fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och är 1.273 kr/mån/ förälder, eller  
 
att från 19 års ålder kan ungdomarna ha en egen inkomst i form av aktivitetsersättning, 
då kan socialnämnden ta ut en ersättning för hyra och mat med 3.000 kr/mån av deras 
inkomst. Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni - aug. Avgiften 
reduceras vid frånvaro över 14 dagar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Avgift boende jml 9 § 8 p lagen (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade inom socialnämnden för 2008. 
2. SOSFS 2006:1: Avgifter för kost och logi för vissa elever som bor i elevhem. 
3. Socialnämndens protokoll § 77, 2008-05-15. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 184, 2008-06-18. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 221, 2008-09-08. 
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 KS/2008:337  

 
§ 132 
Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen 1993:581 socialnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att för handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 350 
kr,  
 
att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast 
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det 
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 6 februari 2007 § 32 att överta tillsynen över "Tobaksla-
gen" från miljö- och byggnämnden. Tillsynen är placerad under funktionen som hand-
har alkoholtillsynen inom Socialnämnden.  
Överflyttningen medför samordningsvinster för kommunen i sin helhet enligt följande: 
 
En tydligare helhetssyn över folkhälsoförebyggande frågor, exempelvis över de två kan-
ske viktigast områdena, tobak och alkohol som då placeras under samma funktion i so-
cialförvaltningen. 
 
Det skulle också förenkla kontakterna till kommunen för näringsidkare som säljer alko-
holhaltiga drycker, tillika ofta är desamma som säljer tobaksvaror och som då skulle 
bara behöva ha en myndighetskontakt i kommunen.  
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller för avgifter i Gällivare kommuns arbete med tillsyn av anmäl-

ningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Ansvarig för tillsynen är social-
nämnden i Gällivare kommun. 

2 § Skyldig att erlägga avgift är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 
med tobaksvaror. 

3 § Avgift tas inte ut för - Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogad 
och inte heller för - Handläggning som föranleds av att socialnämndens beslut en-
ligt tobakslagen överklagas. 
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4 § Socialnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa an-

givna fasta avgifter och timavgiften med en procent-sats som motsvarar de tolv se-
naste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 
1 oktober året före avgiftsåret. 

 
Avgiftsbelopp 
 
5 § För handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 

350 kr. Avgiften är beräknad efter självkostnads-principen.  
 
6 § För kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast 

årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn ut-
över det tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 
700 kr/timme.Den fasta avgiften faktureras i förskott och avser kalenderår. Timav-
giften faktureras i efterhand efter utfört tillsynsbesök. Avgiften är beräknad efter 
självkostnadsprincipen. 

 
Nedsättning av avgift 
 
7 § Om det finns särskilda skäl, med hänsyn till verksamheten omfattning, tillsynsbeho-

vet och övriga omständigheter, får socialnämnden sätta ned eller efterskänka avgif-
ten. 

 
Avgiftens erläggande m.m. 
 
8 § Betalning av avgift enlig denna taxa ska ske till Gällivare kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslut om avgift, eller på faktura. Mervärdesskatt betalas 
inte på avgiften. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 350 
kr,  
 
att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast 
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det 
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme. 
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Beslutsunderlag 
1. Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) socialnämnden, gällande fr.o.m. 

2008-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll § 84, 2008-05-15. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 185, 2008-06-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 222, 2008-09-08. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  72 (114) 
 
 2008-09-29 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2008:278  

 
§ 133 
Investeringsbudget 2009, plan 2010-2011 - Kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa investeringsbudget för kommunstyrelsen för år 2009 samt plan för år 2010-
2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 200 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 400 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0. 
 
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar inte vid beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Ingrid Josefsson (m), Monica Hedström (m), 
Anna-Karin Ahlberg (m) och Gunilla Petersson (fp) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Lars Alrikssons (m) förslag. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2009, samt plan 2010-2011: 
 
Investeringsbudget 2009: 600 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 0. 
Investeringsbudget 2011: 0. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För kommunstyrelsen; 
 
Investeringsbudget 2009: 200 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 400 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammandrag investeringsbudget/plan 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 186, 2008-06-18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 223, 2008-09-08. 
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Yrkande 1 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) att fastställa 
investeringsbudget för service- och tekniknämnden för år 2009 samt plan för år 2010-
2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 200 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 400 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0. 
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar att fastställa investeringsbudget för service- och tekniknämn-
den för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 350 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 250 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i en-
lighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  74 (114) 
 
 2008-09-29 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2008:445  

 
§ 134 
Investeringsbudget 2009, plan 2010-2011 - Service- och tekniknämnden,  
skattefinansierade  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa investeringsbudget för service- och tekniknämnden, skattefinansierade, för 
år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 27.400 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 28.000 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 12.000 tkr. 
 
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar inte vid beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Ingrid Josefsson (m), Monica Hedström (m), 
Anna-Karin Ahlberg (m) och Gunilla Petersson (fp) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Lars Alrikssons (m) förslag. 
 
Margareta Henricsson (ns), Tommy Krigsman (ns) och Bernt Nordgren (ns) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Margareta Henricssons (ns) förslag.  
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämndens, skattefinansierade, förslag till investeringsbudget för år 
2009, samt plan 2010-2011: 
 
Investeringsbudget 2009: 42.400 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 39.735 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 21.200 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Service- och tekniknämndens, skattefinansierade, 
 
Investeringsbudget 2009: 27.400 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 28.000 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 12.000 tkr. 
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Beslutsunderlag 
1. Investeringsbudget 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 187, 2008-06-18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 224, 2008-09-08. 
 
Yrkande 1 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) att fastställa invester-
ingsbudget för service- och tekniknämnden, skattefinansierade, för år 2009 samt plan 
för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 27.400 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 28.000 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 12.000 tkr. 
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar att fastställa investeringsbudget för service- och tekniknämn-
den, skattefinansierade, för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 27.300 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 28.600 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 12.000 tkr. 
 
Yrkande 3 
Margareta Henricsson (ns) yrkar att fastställa investeringsbudget för service- och tek-
niknämnden, skattefinansierade, för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med 
följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 27.750 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 27.500 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 12.000 tkr. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag samt 
därefter Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ord-
förande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. för-
slag. 
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 KS/2008:446  

 
§ 135 
Investeringsbudget 2009, plan 2010-2011 - Service- och tekniknämnden, 
affärsverksamhet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa investeringsbudget för service- och tekniknämnden, affärsverksamhet, för 
år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 10.000 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 10.000 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 10.000 tkr. 
 
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar inte vid beslut i ärendet. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämndens, affärsverksamhet, förslag till investeringsbudget för år 
2009, samt plan 2010-2011: 
 
Investeringsbudget 2009: 10.000 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 17.100 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 19.300 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För service- och tekniknämnden, affärsverksamhet,  
 
Investeringsbudget 2009: 10.000 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 10.000 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 10.000 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
1. Investeringsbudget 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 188, 2008-06-18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 225, 2008-09-08. 
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Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) att fastställa inve-
steringsbudget för service- och tekniknämnden, affärsverksamhet, för år 2009 samt plan 
för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 10.000 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 10.000 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 10.000 tkr. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons 
m.fl. förslag. 
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 KS/2008:347  

 
§ 136 
Investeringsbudget 2009, plan 2010-2011 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa investeringsbudget för barn-, utbildning och kulturnämnden för år 2009 
samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 0 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 0 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0 tkr. 
 
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar inte vid beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Ingrid Josefsson (m), Monica Hedström (m), 
Anna-Karin Ahlberg (m) och Gunilla Petersson (fp) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Lars Alrikssons (m) förslag. 
 
Margareta Henricsson (ns), Tommy Krigsman (ns) och Bernt Nordgren (ns) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Margareta Henricssons (ns) förslag.  
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag till investeringsbudget för år 2009, samt 
plan 2010-2011: 
 
Investeringsbudget 2009: 1.014 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 702 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 872 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För barn-, utbildning- och kulturnämnden; 
 
Investeringsbudget 2009: 0 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 0 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0 tkr. 
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Beslutsunderlag 
1. Investeringsbudget 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 189, 2008-06-18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 226, 2008-09-08. 
 
Yrkande 1 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) att fastställa invester-
ingsbudget för barn-, utbildning och kulturnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-
2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 0 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 0 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0 tkr. 
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar att fastställa investeringsbudget för barn-, utbildning och kul-
turnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 477 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 0 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0 tkr. 
 
Yrkande 3 
Margareta Henricsson (ns) yrkar att fastställa investeringsbudget för barn-, utbildning 
och kulturnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 477 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 165 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0 tkr. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag samt 
därefter Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ord-
förande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Tommy Nyström m.fl. förslag. 
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 KS/2008:447  

 
§ 137 
Investeringsbudget 2009, plan 2010-2011 - Socialnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa investeringsbudget för socialnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-
2011 i enlighet med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 500 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 2.000 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Ingrid Josefsson (m), Monica Hedström (m), 
Anna-Karin Ahlberg (m), Gunilla Petersson (fp), Margareta Henricsson (ns), Tommy 
Krigsman (ns) och Bernt Nordgren (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars 
Alrikssons m.fl. förslag. 
 
Bakgrund 
Socialnämndens förslag till investeringsbudget för år 2009, samt plan 2010-2011: 
 
Investeringsbudget 2009: 2.750 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 25.000 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Socialnämnden; 
 
Investeringsbudget 2009: 500 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 2.000 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0. 
 
Beslutsunderlag 
1. Investeringsbudget 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 190, 2008-06-18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 227, 2008-09-08. 
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Yrkande 1 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) att fastställa inve-
steringsbudget för socialnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med 
följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 500 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 2.000 tkr. 
Investeringsbudget 2011: 0. 
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) att fastställa 
investeringsbudget för socialnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet 
med följande; 
 
Investeringsbudget 2009: 500 tkr. 
Investeringsbudget 2010: 0. 
Investeringsbudget 2011: 0. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat 
i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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 KS/2008:426  

 
§ 138 
Skattesats 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att skattesatsen för 2009 är 22.33 kronor per skattekrona och är därmed oförändrad. 
 
Bakgrund 
Skattesatsen för 2008 är 22.33 kronor per skattekrona. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att skattesatsen för 2009 är 22.33 kronor per skattekrona och är därmed oförändrad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 191, 2008-06-18. 
2. Kommunstyrelsens protokoll § 228, 2008-09-08. 
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 KS/2008:448  

 
§ 139 
Resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2008-2011  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2009-2011 i enlighet med 
budgetförslag från (s) och (v), 
 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2009-2011 får uppda-
teras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatte- och statsbidragsintäkter, 
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 
 
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige. 
 
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar inte vid beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 4. 
 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 5. 
 
Bakgrund 
Förslag till resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2009-2011 har upprättats. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2009-2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2009-2011. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 192, 2008-06-18. 
3. Resultat-, finansierings- och balansbudget/planer, 2008-08-28. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 229, 2008-09-08. 
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Yrkande 1 
Tommy Nyström (s) yrkar att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 
2009-2011 i enlighet med budgetförslag från (s) och (v), 
 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2009-2011 får uppda-
teras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatte- och statsbidragsintäkter, 
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 
 
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige. 
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 
2009-2011 i enlighet med budgetförslag från (m) och (fp). 
 
Yrkande 3 
Margareta Henricsson (ns) yrkar att fastställa resultat-, finansierings- och balansbud-
get/planer 2009-2011 i enlighet med budgetförslag från (ns). 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag mot Lars Alrikssons förslag samt därefter 
Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag. 
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 KS/2008:297  

 
§ 140 
Finansieringsgrad för verksamheten inom miljöområdet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa självfinansieringsgraden för miljötillsynen till 50 %. 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggnämndens fördelning av hur kostnaderna ska delas mellan avgifter och 
skattemedel representeras av finansieringsgraden. Budgeten förutsätter en 50 % självfi-
nansieringsgrad för verksamheten inom miljöområdet.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa självfinansieringsgraden för miljötillsynen till 50 %. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens protokoll § 150, 2008-04-17. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117, 2008-05-20. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 116, 2008-06-02. 
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 KS/2007:283  

 
§ 141 
Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till lokala riktlinjer för serveringstillstånd.  
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Ingrid Josefsson (m), Monica Hedström (m),   
Anna-Karin Ahlberg (m) och Gunilla Petersson (fp) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Lars Alrikssons (m) förslag. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 april 2006 att uppdra till nämnd- och utrednings-
funktionen att utarbeta lokala riktlinjer för serveringstillstånd. Ärendet har lämnats till 
socialnämnden, Barn-, utbildning- och kulturnämnden samt till service- och teknik-
nämnden för yttrande den 20 november 2007. Yttrande avseende förslaget har inkommit 
från socialnämnden den 10 april 2008. Barn-, utbildning- och kulturnämnden samt ser-
vice- och tekniknämnden har den 8 maj 2008 meddelat att de ej avser att inkomma med 
yttrande angående förslaget. Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget till lokala 
riktlinjer för serveringstillstånd.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till lokala riktlinjer för serveringstillstånd.  
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-05-08. 
2. Lokala riktlinjer för serveringstillstånd. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 119, 2008-05-20. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 117, 2008-06-02. 
 
Yrkande 1 
Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med eget förslag vid kommunstyrelsens sammanträ-
de den 2 juni 2008 § 117, se bilaga 6. 
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Yrkande 2 
Birgitta Larsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med Birgitta Larssons förslag. 
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 KS/2008:158  

 
§ 142 
Fördjupad översiktsplan  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet återremitteras för komplettering. 
 
Bakgrund 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan över tätorten har varit utställd för granskning 
under perioden 3 mars-29 april 2008. 
 
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att redovisa en planeringsidé för perioden 
2008-2025 för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle. Planen ska visa kommunens över-
gripande syn på användandet av mark- och vattenområdena och hur planområdet är 
tänkt att utvecklas eller bevaras. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Framtid Gällivare-Malmberget-Koskullskulle fördjupad översiktsplan, FÖP, 
2008-2025 del 1-6 samt detta utlåtande med bilaga särskild sammanställning daterad 
den 22 maj 2008. 
 
Beslutsunderlag 
1. Fördjupad Översiktsplan, FÖP, 2008-2025, del 7 inklusive särskild sammanställ-

ning. 
2. Miljö- och byggnämndens protokoll § 154, 2008-05-22. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 126, 2008-06-02. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att ärendet skall återremitteras för komplettering. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet skall återremitteras. 
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 KS/2008:265  

 
§ 143 
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol och  
narkotikaområdet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att en politisk styrgrupp tillsätts där service- och tekniknämnden, socialnämnden, kom-
munstyrelsen samt barn-, utbildning- och kulturnämnden utser varsin representant till 
denna styrgrupp, 
 
att en metod och referensgrupp tillsätts bestående av en representant från socialförvalt-
ningen, en representant från barn-, utbildning- och kulturförvaltningen samt samordna-
rens närmaste chef.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har under tre års tid arbetat med förebyggande insatser på ett flertal 
områden, från skola och socialtjänst till frivilligföreningar. Insatsernas karaktär har följt 
de utvärderade evidensbaserade arbetsmetoderna.  
 
För att befästa och säkerställa att dessa insatser blir bestående och vid behov utveckla 
och stötta dessa, avser Gällivare kommun att under ett fjärde år fortsätta bedriva före-
byggande verksamhet inom alkohol/drogområdet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att en politisk styrgrupp tillsätts där service- och tekniknämnden, socialnämnden, kom-
munstyrelsen samt barn-, utbildning- och kulturnämnden utser varsin representant till 
denna styrgrupp, 
 
att en metod och referensgrupp tillsätts bestående av en representant från socialförvalt-
ningen, en representant från barn-, utbildning- och kulturförvaltningen samt samordna-
rens närmaste chef. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-08-18. 
2. Inbjudan från Länsstyrelsen. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 210, 2008-08-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 148, 2008-09-01. 
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 KS/2007:695  

 
§ 144 
Twin City-relation/vänortsavtal - Barga/Italien och Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet återremitteras för komplettering av avtal. 
 
Bakgrund 
Våren 2003 övergick slottet Fjällnäs i italiensk ägo då Gällivare kommun sålde fastighe-
ten till Leonardo Mordini och Andrea Marcucci, båda från staden Barga i norra Italien. 
Från denna punkt har slottet genomgått en total renovering för att nyinvigas i december 
2007.  
 
Under denna period har också relationen mellan Barga och Gällivare kommuner utveck-
lats, och den 6 december 2007 undertecknade Bargas borgmästare Umberto Sereni och 
Gällivares kommunalråd Tommy Nyström en avsiktsförklaring att etablera en Twin 
City-relation mellan kommunerna.  
 
Under våren 2008 har Bargas kommunfullmäktige tagit det formella beslutet att stadfäs-
ta Twinship-relationen till Gällivare på följande grunder; 
 
Det församlade fullmäktige ratificerar härmed förslaget att etablera och upprätthålla en 
ömsesidig vänskap och genom detta befrämja ett utbyte inom turism och övrigt närings-
liv samt inom kultur-, utbildnings-, social-, ungdoms- och sportsektorer, som på bästa 
sätt tillvaratar invånarnas intressen i de båda kommunerna. 
 
En Twinship-relation förutsätter ett hängivet engagemang där båda parter verkar för en 
ömsesidigt förståelse, vänskap och respekt för varandra i en välvillig anda som främjar 
goda relationer mellan människor i världen.  
 
De övergripande målen i föreliggande överenskommelsen är att; 

1. uppmuntra och utveckla en ömsesidig förståelse och respekt, 
2. understödja engagemang inom angivna utvecklingsområden så att det leder till 

aktiv handling, 
3. utbyta information och hålla en kontinuerlig kontakt inom områden av gemen-

samt intresse för utveckling. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Gällivare kommun etablerar en Twin Ship-relation (vänort) till Barga kommun, base-
rat på samma grunder som kommunfullmäktige i Barga tagit sitt beslut,  
 
att utvecklingsenheten ges uppdraget att upprätta det formella avtalet som skall under-
tecknas av representant för respektive kommun samt presentera förslag på ceremoni och 
tidpunkt, samt 
 
att aktiviteterna inryms inom fastställd budget för vänortsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-08-05. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 221, 2008-08-18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 159, 2008-09-01. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s) att ärendet skall 
återremitteras för komplettering av avtal. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet skall återremitteras. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  92 (114) 
 
 2008-09-29 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2008:453  

 
§ 145 
Sänkning av årsavgiften för årskort på Hakkas badhus  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att på försök från den 1 oktober 2008 till den 30 september 2009 sänka priset för årskort 
i Hakkas badhus för enskild med 100 kronor och för familj med 200 kronor. Pris blir då 
enligt följande; 
 
Årskort bad, vuxen  740: - 
Årskort bad, familjekort 1.100: - 
 
att det subventionerade badkortet gäller enbart i Hakkas badhus, 
 
att en utvärdering av försöksperioden den 1 oktober 2008 – 30 september 2009, antal 
sålda kort och besök, delredovisas senast den 30 april 2009 samt slutredovisas senast 
den 31 oktober 2009. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Ingrid Josefsson (m), Monica Hedström (m), 
Anna-Karin Ahlberg (m) och Gunilla Petersson (fp) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Lars Alrikssons (m) förslag. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har den 8 april 2008 § 52 beslutat att på försök sänka av-
giften för årskort i Hakkas badhus. Enligt gällande reglemente ska kommunfullmäktige 
fatta beslut som rör avgifter och taxor. Ärendet måste därför skickas till kommunstyrel-
sen för vidare beslut i kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att på försök från den 1 oktober 2008 till den 30 september 2009 sänka priset för årskort 
i Hakkas badhus för enskild med 100 kronor och för familj med 200 kronor. Pris blir då 
enligt följande; 
 
Årskort bad, vuxen  740: - 
Årskort bad, familjekort 1.100: - 
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att det subventionerade badkortet gäller enbart i Hakkas badhus, 
 
att en utvärdering av försöksperioden den 1 oktober 2008 – 30 september 2009, antal 
sålda kort och besök, delredovisas senast den 30 april 2009 samt slutredovisas senast 
den 31 oktober 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 111, 2008-06-17. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 52, 2008-04-08. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 222, 2008-08-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 160, 2008-09-01. 
 
Yrkande 1 
Roland Axelsson (s) yrkar med instämmande av Klas Holmgren (s) och Margareta Hen-
ricsson (ns) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar avslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Roland Axelssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till be-
slut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i 
enlighet med Roland Axelssons m.fl. förslag. 
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 KS/2008:472  

 
§ 146 
Godkännande av nya stadgar i Kommuninvest ekonomisk förening  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna beslutet, vid Kommuninvest ekonomisk förening ordinarie förenings-
stämma den 3 april 2008, om nya stadgar. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun är, sedan den 1 april 2005, medlem i Kommuninvest ekonomisk fö-
rening. Föreningen har idag 218 medlemmar, varav 211 är kommuner och 7 är lands-
ting. 
 
Vid ordinarie föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening, den 3 april 2008, 
beslutades bl.a. att fastställa nya stadgar för den ekonomiska föreningen. 
 
Utredning 
Då inte samtliga medlemmar var närvarande vid beslutet om stadgeändring krävs att de 
frånvarande medlemmarna i efterhand lämnar sitt skriftliga samtycke till förändringen 
för att denna skall få registreras hos Bolagsverket. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen av stadgarna medför inte några ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna beslutet, vid Kommuninvest ekonomisk förening ordinarie förenings-
stämma den 3 april 2008, om nya stadgar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-08-07. 
2. Kommuninvests skrivelse samt stadgar, 2008-06-30. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 224, 2008-08-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 162, 2008-09-01. 
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 KS/2008:510  

 
§ 147 
Lapplands Kommunalförbunds budget 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna budget år 2009 för Lapplands Kommunalförbund om totalt 5.262.600 kr. 
 
Bakgrund 
Budget för Lapplands Kommunalförbunds för år 2009 upptas till behandling. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna budget år 2009 för Lapplands Kommunalförbund om totalt 5.262.600 kr. 
 
Beslutsunderlag 
1. Direktionsprotokoll Lapplands kommunalförbund, 2008-08-27. 
2. Kommunstyrelsens protokoll § 176, 2008-09-08. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  96 (114) 
 
 2008-09-29 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2008:86  

 
§ 148 
Motion av Birgitta Larsson (s) angående belysning efter kulturstigen längs  
Vassaraälven  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förslaget om belysning av Kulturstigen längs Vassaraälven tas med i samband med 
prioritering av tilldelade medel för belysning 2009, 
 
att motionen anses besvarad. 
 
Bakgrund 
Birgitta Larsson (s) har vid kommunfullmäktige den 4 februari 2008 inkommit med en 
motion med förslag att ordna belysning längs Kulturstigen som går intill Vassaraälven, 
från lasarettet via hembygdsområdet mot Sandviken. I motionen sägs att promenadstrå-
ket är populärt och många promenerar här såväl sommar som vinter. Under den mörka 
årstiden är delar av promenadstigen ganska mörk och det upplevs otryggt och riskfyllt 
att gå längs stigen. 
 
Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till beslut vid sammanträde den 20 
maj 2008, § 90. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förslaget om belysning av Kulturstigen längs Vassaraälven tas med i samband med 
prioritering av tilldelade medel för belysning 2009, 
 
att motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 90, 2008-05-13. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 14, 2008-02-04. 
3. Motion av Birgitta Larsson (s). 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 226, 2008-08-18. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 164, 2008-09-01. 
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 KS/2008:85  

 
§ 149 
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) angående belysning efter kärleksstigen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att att förslaget om komplettering belysning längs Kärleksstigen delen Mellanområdet – 
Gällivare tas med i samband med prioritering av tilldelade medel för belysning 2009, 
 
att motionen anses besvarad. 
 
Bakgrund 
Sven-Erik Nilsson (v) har vid kommunfullmäktige den 4 februari 2008 inkommit med 
en motion med förslag att ordna belysning längs efter Kärleksstigen som går från 
Malmberget till Gällivare. Delen från Malmberget till det s.k. mellanområdet är belyst 
men från mellanområdet till Gällivare behöver nuvarande belysning kompletteras med 
flera ljuspunkter. 
 
Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till beslut vid sammanträde den 20 
maj 2008, § 89. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förslaget om komplettering belysning längs Kärleksstigen delen Mellanområdet – 
Gällivare tas med i samband med prioritering av tilldelade medel för belysning 2009, 
 
att motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 89, 2008-05-13. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 13, 2008-02-04. 
3. Motion av Sven-Erik Nilsson (v). 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 227, 2008-08-18. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 165, 2008-09-01. 
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 KS/2007:603  

 
§ 150 
Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) angående översyn av 
mötesrutiner för kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen avslås med hänvisning till att en motion med samma syfte behandlats i 
kommunfullmäktige den 1 oktober 2007. 
 
Reservation 
Fredrik Olofsson (skp) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 7. 
 
Bakgrund 
I motion den 19 oktober 2007 föreslår Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson 
(skp) kommunfullmäktige : 
- Att en översyn görs av fullmäktiges mötesrutiner och att de nya rutinerna som utarbe-
tas utgår utifrån de gruppers möjligheter och behov som har svårast att engagera sig 
politiskt. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen avslås med hänvisning till att en motion med samma syfte behandlats i 
kommunfullmäktige den 1 oktober 2007. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 220, 2007-11-05. 
3. Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp). 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 229, 2008-08-18. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 167, 2008-09-01. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  99 (114) 
 
 2008-09-29 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2007:588  

 
§ 151 
Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) angående medborgarförslag  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att få en bättre analys över hur kommunstyrelsens 
styrkortsarbete påverkar medborgarinflytandet. 
 
Reservation 
Stig Eriksson (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Henrik Lehtipalo (v), Kathinka Apelqvist 
(v), Ann-Christin Lehtipalo (v), Tycko Lehto (v), Botolf Brandebo (v), Erland Söder-
berg (v) och Jeanette Wäppling (v) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Motionärerna Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) har inkommit med en motion 
ang. möjligheten för medborgarna att lägga förslag till den politiska ledningen.   
 
Motionens syfte är att utöka kanalerna mellan medborgare och politiken och således 
förstärka den kommunala direkta demokratin och att få medborgarna att intressera sig 
för samhällsfrågor.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att genomföra förslaget kommer att innebära ekonomiska konsekvenser dels i form av 
ökad arbetsbelastning för vissa av förvaltningarna samt mer administrativt arbete för 
nämndernas handläggare och sekreterare. I nuläget kan inte dessa ekonomiska konse-
kvenser beräknas men om kf beslutar att genomföra förslaget under ett prövår så kan de 
ekonomiska, demokratiska och administrativa resultaten utvärderas. Då kan också de 
ekonomiska konsekvenserna ställas i förhållande till resultaten för att sedan fatta beslut 
om ev. införande av medborgarföslag permanent. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att genomföra föreberedande steg 1-3 med start under hösten 2008 för att under 2009-
01-01 införa medborgarförslag fullt ut. Ansvariga för genomförandet läggs på gemen-
sam administration,  
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att efter avslutat försöksår genomföra en kvalitativ och kvantitativ utvärdering som re-
dovisas kommunfullmäktige, 
 
att motionen därmed är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-06-09. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 22, 2007-11-05. 
3. Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v). 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 230, 2008-08-18. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 168, 2008-09-01. 
 
Yrkanden 
Birgitta Larsson yrkar att ärendet skall återremitteras för att få en bättre analys över hur 
kommunstyrelsens styrkortsarbete påverkar medborgarinflytandet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet skall återremitteras. 
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 KS/2007:691  

 
§ 152 
Motion av Bernt Nordgren (ns), Margareta Henricsson (ns) och Lena Nordgren (ns) 
ang vägen bort från Cook and Chill  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att att en utvärdering sker av Cook and Chill, där brukarnas synpunkter får komma till 
tals,  
 
att utvärderingen av brukarnas och matlagets synpunkter ska vara klar senast 31 januari 
2009,  
 
att motionen därmed är besvarad. 
 
Bakgrund 
Den 3 december 2007 beslutade kommunfullmäktige att överlämna ifrågavarande mo-
tion till kommunfullmäktiges presidium för beredning. I motionen föreslår motionärer-
na: 
 
att en utvärdering sker av Cook and Chill, där brukarnas synpunkter får komma till tals, 
 
att en redovisning sker över kostnader av Cook and Chill, från genomförandedatum 
framåt till årets bokslut, detta ställt i relation till de förväntade kostnader som fanns som 
underlag när beslutet fattades, 
 
att ett nytt underlag tas fram på alternativ matlagning i brukarens närmiljö, samt att för-
söksverksamheten i Dokkas granskas och lärdomar dras av det, 
 
att en utvärdering och utredning bör vara klar före sommaruppehållet 2008. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutsförslagen har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I det fall en framtida utvärdering och utredning av Cook and Chill genomförs kommer 
barn och ungdomar att utgöra en viktig målgrupp. Barn och ungdomar bör då rådfrågas 
direkt eller genom kontakt med ungdomsråd, matråd, liknande. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att en utvärdering sker av Cook and Chill, där brukarnas synpunkter får komma till tals,  
 
att utvärderingen av brukarnas och matlagets synpunkter ska vara klar senast 31 januari 
2009,  
 
att motionen därmed är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-08-04. 
2. Ungdomsrådets skrivelse, 2008-01-29. 
3. Hälsorådets protokoll § 5, 2008-03-04. 
4. Kommunala handikapprådets protokoll § 4, 2008-02-27. 
5. Socialnämndens protokoll § 48, 2008-04-03. 
6. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 103. 2008-06-17. 
7. Kommunala pensionärsrådets protokoll § 9, 2008-02-22. 
8. Kommunfullmäktiges protokoll § 244, 2007-12-03. 
9. Motion av Bernt Nordgren (ns), Margareta Henricsson (ns) och Lena Nordgren (ns) 

ang vägen bort från Cook and Chill. 
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 231, 2008-08-18. 
11. Kommunstyrelsens protokoll § 169, 2008-09-01. 
 
Yrkande 1 
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns) och Gun 
Isaxon (skp) att motionen bifalls med förändring av sista att-satsen till 31 januari 2009. 
 
Yrkande 2 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) bifall till kommunsty-
relsens förslag till beslut.  
 
Yrkande 3 
Lars Alriksson (m) yrkar  
 
att en utvärdering sker av Cook and Chill, där brukarnas synpunkter får komma till tals,  
 
att ett nytt underlag tas fram på alternativ matlagning i brukarens närmiljö, samt att för-
söksverksamheten i Dokkas granskas och lärdomar dras av det,  
 
att försökverksamheten i Dokkas förlängs,  
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att en utvärdering och utredning bör vara klar före den 31 januari 2009, 
 
att motionen därmed är besvarad. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons m.fl.förslag mot Tommy Nyströms m.fl. för-
slag samt därefter Lars Alrikssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. 
förslag. 
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 KS/2008:326  

 
§ 153 
Entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot socialnämnden -  
Ann-Catrin Hansson  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Ann-Catrin Hansson (m) begärt entledigande från uppdrag som ordinarie 
ledamot i socialnämnden. 
 
Bakgrund 
Ann-Catrin Hansson (m) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som 
ordinarie ledamot i socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Ann-Catrin Hansson, 2008-05-15. 
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 20, 2008-09-29. 
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 KS/2008:326  

 
§ 154 
Ordinarie ledamot i socialnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Fredrik Nilsson (m) som ordinarie ledamot i socialnämnden. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 21, 2008-09-29. 
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 KS/2008:520  

 
§ 155 
Fyllnadsval ersättare socialnämnden (s)  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Per Söderström (s) som ersättare i socialnämnden. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 22 ,2008-09-29. 
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 KS/2008:511  

 
§ 156 
Entledigande från styrelseuppdrag i TOP bostäder AB - Stefan Sundqvist  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Stefan Sundqvist (m) begärt entledigande från uppdrag i styrelse för TOP 
bostäder AB. 
 
Bakgrund 
Stefan Sundqvist (s) har inkommit med begäran om entledigande från styrelseuppdrag 
för TOP bostäder AB. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Stefan Sundqvist, 2008-08-29. 
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 23, 2008-09-29. 
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 KS/2008:511  

 
§ 157 
Ordinarie ledamot styrelsen för TOP bostäder AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Iris Martinsson (m) som ordinarie ledamot i styrelsen för TOP bostäder AB. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 24, 2008-09-29. 
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 KS/2008:546  

 
§ 158 
Interpellation av Lars Alriksson (m) angående Gällivare badhus  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Service- och tekniknämndens ordförande Klas Holmgren (s) har utarbetat ett skriftligt 
svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter 
och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation av Lars Alriksson (m) angående Gällivare badhus. 
 
Gällivare badhus har varit stängt sedan juni månad. Det har via annonsbladet Kometen 
informerats om att badhus öppnar i oktober och att stängningen är föranledd av repara-
tion. Många medborgare har reagerat negativt på den långa stängsningstiden, dels pga. 
att ingen information delgavs inför stängningen, dels för att alla verksamheter inte har 
kunnat inordnas i Malmbergets badhus. Innehavare av årskort har också ställt frågan om 
inte dessa ska kunna få en slags kompensation, då Gällivare badhus kommer att vara 
stängt under ca 6 månader.  
- När kommer Gällivare badhus att öppnas? 
- Kommer årskortsinnehavarna att kompenseras för att Gällivare badhus inte har varit 
tillgängligt i den utsträckning som årskortsinnehavarna kunde förutse när kortet inköp-
tes.  
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation från Lars Alriksson, 2008-09-21. 
2. Svar på interpellation, 2008-09-25. 
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 KS/2008:568  

 
§ 159 
Motion av Göte Henriksson (s) och Ulf Normark (s) ang vägen till utsiktstoppen på 
Dundrets Norra topp  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Bakgrund 
Göte Henriksson (s) och Ulf Normark (s) har lämnat en motion om att vägen som leder 
till Gällivares absolut vackraste utsiktspunkt är i dag ofarbar. Därför anser de 
 
att dels bör vägen rustas så att den blir framkomlig även för busstrafik, 
 
att man samtidigt bygger en bra rastplats som också handikappanpassas, 
 
att omedelbart söka medel för finansiering (ex EU-medel). 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Göte Henricsson (s) och Ulf Normark (s).  
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 KS/2008:529  

 
§ 160 
Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) ang behovet av "+ 18-bostäder" i  
Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Bakgrund 
Yvonne Bergmark Bröske (fp) har inlämnat en motion om behovet av ”+18-bostäder” i 
Gällivare kommun. Motionären vill  
 
att Gällivare kommun snarast utreder möjligheterna till ”+18-bostäder” (ungdomsboen-
de) enligt förslag. 
 
Bakgrund 
1. Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp). 
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 KS/2008:507  

 
§ 161 
Motion av Bror Wennström (skp) ang feriejobb för ungdomar under sommarlovet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige  beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Bakgrund 
Bror Wennström (skp) har inlämnat en motion där motionären föreslår 
 
att ekonomiska medel skapas och avsätts inför 2009 års sommarlov så att alla ferie-
jobbsökande ungdomar bereds jobb i likhet med Luleå kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Bror Wennström (skp). 
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 KS/2008:508  

 
§ 162 
Motion av Bror Wennström (skp) ang att Vaarantie i Markitta,  föreses med  
erforderlig belysning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Bakgrund 
Bror Wennström (skp) har inlämnat en motion om  
 
att anslå medel till att den del av ”Varantie” i Markitta som är mörklagd förses med er-
forderlig belysning. 
 
Bakgrund 
1. Motion av Bror Wennström (skp). 
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 KS/2008:378  

 
§ 163 
Motion av Bror Wennström (skp) ang att näringslivsutskottet snarast avvecklas  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Bakgrund 
Bror Wennström (skp) har inlämnat en motion där han föreslår 
 
att kommunstyrelsens näringslivsutskott snarast avvecklas, 
 
att frågor som handläggs av näringslivsutskottet skall återgå till att handläggas av kom-
munstyrelsen och dess arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Bror Wennström (skp). 
 
 
 
 
 



äwfgsz Konew

Deklaration  

Gällande Gällivare kommuns budget för åren 2009, 2010 och 2011

Med denna deklaration vill vi, i Sveriges Kommunistiska Parti, först och främst klargöra vår syn på
möjligheten till ansvarstagande över den kommunala budgeten.

Då vi, i Sveriges Kommunistiska Parti, inte ges samma förutsättningar som de flesta andra partier att
deltaga i budgetberedningen, så blir ett budgetarbete för oss nästintill omöjligt att bedriva.

Att sedan ta ställning till de, av andra partier lagda förslagen är heller inte det lättaste då
budgethandlingarna är på över 800 sidor och tillhandahållits oss endast sex dagar innan
sammanträdet ifråga.

Har man som parti inte representation, i nämnder eller kommunstyrelse, så ges man heller inte
samma möjlighet till ansvarstagande över den kommunala budgeten.

Med denna bakgrund så kommer vi inte att deltaga i alla beslut gällande kommunens förslag till
budget för åren 2009, 2010 och 2011 men vi kommer föra fram vår uppfattning under de ärenden
där vi finner det vara relevant.

Det som dock kan konstateras är att de lagda förslagen till budgetar, oavsett politisk härkomst, är av
samma karaktär och med en total avsaknad av progressivt innehåll.

Detta är givetvis inget som är nytt för dessa budgetförslag utan ett mönster som spinns på år efter är.
Verksamheterna äskar medel och nämnderna kan inte tillgodose behoven. Efter att nämnderna
sedan presenterat budgetförslagen till kommunstyrelsen så bantas de ned än mer.

Detta kan i sin förlängning inte leda till annat än kvalitetsförsämringar för kommunmedborgarna och
är något som vi kommunister inte kan ställa oss bakom.

Det som måste till är nya finansieringssätt och ett aktivt arbete för att sådana uppkommer.

Malmberget 080928
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/Gun IsIxonFredric Olofsson

Sveriges Kommunistiska Parti

SKP Gällivare
Torget 9

98332 Malmberget
Te1.0970-20244

E-mail: gellivare@skp.se
www.skp.se
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RESERVATION

GÄLLIVARE KOMMUN

2008 -10- 37

SKP (Sveriges Kommunistiska Parti) reserverar sig mot beslutet att undanta

landsbygdstrafiken från möjlighet att köpa årskort till samma summa som enligt

fullmäktigebeslut 2007 beslutats för tätortstrafiken .

En tidigare motion av SKP överlämnades till årets budgetberedning. Kostnaden för årskort

beräknas till 710 000 kronor. I budgetberedningen har detta yrkande avslagits.

Det talas mycket om en levande landsbygd men händer väldigt litet . Till en levande

landsbygd hör goda kommunikationer till rimlig kostnad. Många äldre människor bor på

landsbygden , många är pensionärer med låga pensioner och de får problem med att ta sig

tätorten både kostnadsmässigt och av ev hälsoskäl. Så gott som alla butiker är också

nedlagda i byarna. Med dagens bensinpriser blir det också betungande för alla människor på

landsbygden som knappast hör till de högavlönades skara. Detta är också i högsta grad en

demokratisk fråga. Likställigheten är ju helig i andra sammanhang , varför inte när det gäller

möjlighet till goda kommunikationer. Även landsbygdens folk betalar skattepengar till

länstrafiken och borde kunna få möjlighet att ta del av skattefinansierade åtgärder.

Om inte annat är också allmänna kommunikationer viktiga av miljöskäl och det kommer i en

framtid som inte är alltför långt borta att bli helt nödvändigt att satsa på och utöka de

allmänna kommunikationerna pga klimatfrågorna.

710 000 kronor är också en relativt låg kostnad till gagn för många. Kan man dela ut

hundradatusentals kronor till TV-jippon och andra evenemang så kan man med ett litet uns
av lateralt tänkande (finare ord för sunt förnuft) satsa på att också ge landsbygdens
befolkning samma möjligheter som tätorten i detta fall.

/ 729.-/ t

Gun Isaxon

SKP(Sveriges Kommunistiska Parti)

SKP Gällivare
Torget 9

98332 Malmberget
Te1.0970-20244

E-mail: gellivare@skp.se
www.skp.se
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Fredric Olofsson
Sveriges Kommunistiska Parti

Reservation

Gällande Fullmäktigeärende 32, Taxa Kulturskolan

Tisdagen den 30 september så beslutade kommunfullmäktige att taxa/avgift för deltagande i

kulturskolan skall vara 500 kr/år.

Vi, Sveriges Kommunistiska Parti, anser att deltagande i kulturskolans aktiviteter skall vara

kostnadsfri för barn och ungdomar. Anledningen till vårt ställningstagande är för att vi anser att alla

barn och ungdomar, på lika villkor, skall ges möjlighet till deltagande i kulturskolans aktiviteter.

SKP Gällivare
Torget 9

98332 Malmberget
Te1.0970-20244

E-mail: gellivare@skp.se
www.skp.se
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Angående 2009 års budget och budgetplan 2010-2011.

Undertecknade ledamöter reserverar sig till förmån för eget framlagt
förslag.

Majoritetens budgetförslag innebär att man äventyrar kommunens
ekonomi. De budgeterade resultaten är alltför 1åga för att tillåta en
sund utveclding av kommunen. Med resultat för 2009 på 3 146 tkr
och 2010-2011 3 522 tkr resp. 49 tkr innebär det en stor risk för att
kommunen under dessa år kommer att visa minusresultat. I princip
kommer inga äskanden kunna tillåtas under planperioden samtidigt
som majoritetens budget inte visar någon som helst inriktning på var
besparingar ska göras.
Den uppkomna budgetsituationen beror givetvis på. att majoriteten
har varit antför släpphänt när det gäller 2007 Och 2008 års budgetar.

Ater igen visar det sig att sossarna och vänstern inte är kapabla att
handha kommunens ekonomi.

Lars Alriksson (m)



Yrkancle till ärende: Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd, Dnr: 2007:283/702

Jag yrkar att följande ändringar ska göras till lokalariktlinjer för serveringstillstånd i
Gällivare kommun;

Att under rubriken allmänt ska detta skrivas in i -enlighet med alkohollagen:
Enligt EU:s rättsregler skall kriterier vid tillståndsgivning vara objektiva och icke
diskriminerande,  de skall innebära en garanti för den tillståndsansökandes rättsäkerhet och
likabehandling Tillståndsgivningen fordrar lagstkl, skall bygga på i lag angivna grunder.
Prövningen baseras på i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter i fastställda kriterier.
Dessa riktlinjer utgör den lokalatillämpningen av alkohollagens bestämmelser.
Utgångspunkten för tillståndsgivningen är således alkohollagen, men i dessa riktlinjer.anges
den lokala tillämpningen, särskild risk för människors hälsa, serveringstider m.m. Beslutet
kan överklagas i domstol. Vidare skall tillståndsgivningen vara transparent, d v  s riktlinjer
skall vara publicerade i förväg och kända. En tillståndssökande skall av riktlinjerna  få  en god
kännedom om denne ska kunna erhålla ett serveringstillstånd'eller vad som behövs för att
erhålla ett tillstånd.

Att rubriken: Olägenheter av social, nykterhets- eller ordningsmässig art ska bytas till
Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Att under denna rubrik även ändra första stycket till;
Enligt alkohollagens 7 kap 9 § Om serveringen kan befaras medföra olägenheter i .fråga om
ordning oh nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras
även om kraven i 7 och 8 § är uppffilda (Lag 2004:1045).
En individuell prövning skall ske vid varje ansökan med hänsyn till omständigheterna i det
enskilda fallet. Kommunens beslut ska ge en utförlig och saklig motivering och vid ett avslag
ange konkreta omständigheter som talar emot ett bifall. Denna utredning görs vid samtliga
tillståndsansökningar.

Att andra stycket byts ut till;
Som olägenheter anses följande:
I de fall där polismyndigheten avstyrker Rnsökan med hänvisning till brottsbelastade områden
eller socialt belastade områden eller där risk för överetablering med ordningsstörning som
följd.

I de fall där miljöförvaltningen avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts
eller riskerar att utsättas för störningar från serveringsstället.

I de fall kommunen känner till missförhållanden angående serveringsstället eller sökandes
lämphffilet.

Att fjärde stycket stryks.

Att under rubriken tillfällig servering till allmänheten även skriva;
Endast juridisk och fysisk person som uppfyller kraven i 7 kap 7 § skall erhålla tillstånd att
servera alkoholdrycker vid tillfällig servering till allmänheten.

En grundförutsättning för tillstånd är att kraven från miljöförvaltningen, räddningstjänsten
och polismyndigheten är uppfyllda och att rätten att disponera marken kan styrkas.



När uteserveringsområ4e :ytja s av flera tillståndshavare krävs .att vaaje tillstånshavares
servpria.gsomr44e ;#4.vg41454.1t4.1 de

Sepapata in oeh utsläppane&betyggande vakthållning måste garanteras liksom ett servering
94konsuRitipnav alkoji61.ergiart sker Mom avgränsad servermgrta

Laggdmat under restaurangliknande former skall tillhandatållas. Miljöförvaltningens
tiltåånd för hanteringenlObs,

ALP30er Ribriken Qgpktisofiqn,:ändra.,skrivelsensom 4en tklig ge varit.
Konlimunstyrelsn är-WhOtans for .gkotiolärenden nxedlkoninnrn190nir,gskontoretsom
beätttansvarig. Polistnydjkkiii'onär obtligatorisk remissinstans vad avser permanenta
serveringstillstånd, Polibendigheten yttrar sig över sökandes vandel och över
ordningsaspekter i det aktåelka ärendet. Miljöförvaltningen yttrar stg över lokalens
lämPlighet för tillagning av mat samt risk för störningar för närboencle. Skatte- och
kronofogclemyndigheten yttrar sig över sökandes ekonomiska förhållanden och
socialnämnden bedömer de sociala aspekter i ärendet.

Lars Alriksson (m)
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Reservation

Gällande Fullmäktigeärende 65, Motion angående mötesrutiner för fullmäktige

Tisdagen den 30 september så beslutade kommunfullmäktige, i enlighet med kommunstyrelsens

förslag, att avslå motion av Bror Wennström (SKP) och Fredric Olofsson (SKP) gällande mötesrutiner

för kommunfullmäktige.

Motivet till att avslå motionen sades vara för att en motion med samma syfte behandlats i

kommunfullmäktige 1 oktober 2007. Den tidigare behandlade motionen var vänsterpartiet

upphovsmän till och innehöll ej samma förslag. Vi motsatte oss även kommunstyrelsens förslag som

innehöll förslaget om att mötena skulle börja kl. 11.00. (Opraktiskt att avbryta sammanträdet för

lunch redan efter en timme.)

Våra intentioner var att få till att fullmäktigesammanträdena skulle börja kl. 09.00 istället för kl.

13.00 och det för att fler skall ges möjlighet till deltagande utifrån olika familjesituationer.

Vi föreslog heller inte någon stopptid för sammanträdena eller någon form av extra

prioriteringsordning av ärendena likt vänsterpartiet.

Vi anser det vara väldigt märkligt att avslå motioner med hänvisning till att frågan lyfts tidigare och

helst med tanke på att de två motionerna ifråga inte innehöll samma förslag.

Fredric Olofsson

Sveriges Kommunistiska Parti

SKP Gällivare
Torget 9

98332 Malmberget
Te1.0970-20244

E-mail: gellivare@skp.se
www.skp.se
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