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 KS/2009:153 -049 
 
§ 45 
Förvaltningarnas besparingsförslag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt nämnderna att till kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2009 
inkomma med förslag för åtgärder för budget i balans 2009-2012 enligt upprättat 
förslag. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-02-23 § 28 att uppdra till samtliga för-
valtningschefer att tillsammans med ekonomichefen samt personalchefen se över verk-
samheternas budgetar och komma med besparingsförslag till kommunstyrelsens extra 
sammanträde den 18 mars 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 28, 2009-02-23. 
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2009-03-13. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  73 (83) 
 
 2009-03-18 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2008:481 -612 

 
§ 46 
Gymnasiesamverkan - LKF (KOM 2005:470/612)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget enligt slutrapport 2008-06-05 ”Samverkan mellan gymnasieskolan i 
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala” om gemensam gymnasieorganisation med en 
ansvarig gymnasienämnd inom Lapplands kommunalförbund, 
 
att avsedd inriktning för start av den nya gymnasieorganisationen skall vara 2010-01-01,  
 
att ny förbundsordning för Lapplands kommunalförbund och reglemente för den nya 
gymnasienämnden skall vara beslutad av kommunfullmäktige före start av den nya ge-
mensamma gymnasieorganisationen, 
 
att i den slutgiltiga förbundsordningen se över gymnasienämndens sammansättning, 
att förlänga nu gällande avtal för gymnasiesamverkan från 2009-01-01 – 2009-12-31. 
 
Margareta Henricsson (ns) och Tommy Krigsman (ns) deltar inte i beslut. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Ärende Gymnasiesamverkan – LKF föreligger.  
 
Beslutsunderlag 
1. LKF:s sammanträdesprotokoll § 158, 2008-12-17. 
2. LKF:s sammanträdesprotokoll § 143, 2008-10-07. 
3. Slutrapport, Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och 

Pajala kommuner.  
4. Bilagor till slutrapport. 
5. Sammanfattning av remissvaren, 2008-12-12. 
6. Sammanställning remissvar gymnasiet. 
7. Kompletterande material till beslutsunderlag om gymnasiesamverkan, 2009-01-22. 
8. Prognos över elevkullarnas fördelning, 2009-01-22. 
9. Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande, 2009-02-12. 
10. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § , 2009-02-17. 
11. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 29, 2009-02-23. 
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12. Förhandlingsprotokoll, 2009-02-19. 
13. Utkast på prel. budget och förslag till förändring i förbundsordning, 2009-03-16. 
 
Yrkande 1  
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) 
att anta förslaget enligt slutrapport 2008-06-05 ”Samverkan mellan gymnasieskolan i 
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala” om gemensam gymnasieorganisation med en 
ansvarig gymnasienämnd inom Lapplands kommunalförbund, 
 
att avsedd inriktning för start av den nya gymnasieorganisationen skall vara 2010-01-01,  
 
att ny förbundsordning för Lapplands kommunalförbund och reglemente för den nya 
gymnasienämnden skall vara beslutad av kommunfullmäktige före start av den nya ge-
mensamma gymnasieorganisationen, 
 
att i den slutgiltiga förbundsordningen se över gymnasienämndens sammansättning, 
att förlänga nu gällande avtal för gymnasiesamverkan från 2009-01-01 – 2009-12-31. 
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar 
avslag till förslag om Gymnasiesamverkan Lapplands kommunalförbund med hänvis-
ning till att nuvarande samverkansform ska kvarstå samt att avtal för gymnasiesamver-
kan ska förlängas. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
 
Votering 
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar i enlighet med Birgitta Larsson m.fl. röstar Ja. 
Den som yrkar i enlighet med Lars Alriksson röstar Nej. 
 
Efter företaget upprop finner ordförande att åtta (8) Ja-röster och en (1) Nej-röster har 
avgetts. Två (2) ledamöter avstår från att rösta. Ordförande finner därmed att kommun-
styrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. 
förslag. 
 
Voteringslista biläggs protokollet. 
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 KS/2009:111 -011 

 
§ 47 
Underlag till kommunplan 2010-2012  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att beslutet om Underlag för Kommunplan 2010-2012 skjuts fram till kommunfullmäk-
tiges sammanträde den 11 maj 2009. 
 
Bakgrund 
Ärende Underlag till kommunplan upptas till behandling. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 34, 2009-02-23. 
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 KS/2008:733 -600 

 
§ 48 
Avveckling av verksamheter inom barn- utbildning- och kulturnämnden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Gunillaskolan avvecklas från hösten 2009, 
 
att gymnasieskolans Hotell- och restaurangprogram med verksamhet i Gunillaskolan 
lokaler ej ingår i sparåtgärderna för Gunillaskolan,  
 
att barn-, utbildning- och kulturnämnden får behålla 136 000 kr i budgetramen under en 
övergångsperiod med anledning av att hyreskostnaden för barn-, utbildning och kultur-
nämnden ökar på Gunillaskolan avseende kvarvarande lokal för gymnasiets Hotell- och 
restaurangutbildning,  
 
att 252 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till 
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämn-
den får en ökad årlig kostnad under en övergångsperiod avseende Gunillaskolans gym-
nastiksal,  
 
att 350 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till 
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämn-
den får en engångskostnad i omställningskostnad under 2009 i samband med avveckling 
av Gunillaskolan, 
 
att Nilivaara skola avvecklas från hösten 2009, 
 
att 100 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till 
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämn-
den får en ökad årlig driftkostnad i samband med avveckling av Nilivaara skola, 
 
att Nattavaara skola avvecklas från hösten 2009 samt att förvaltningsledningen ser över 
barnomsorgsverksamheten i Nattavaara och hittar en lösning för barnomsorgsverksam-
heten,  
 
att investeringsmedel, 2 000 000 kr anvisas ur rörelsekapitalet till ansvar 1265 projekt-
konto 44155 avseende flyttning av Särskolan från Gunillaskolan till Sjöparksskolan.  
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Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 2. 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden framlägger förslag till beslut gällande avveckling 
av verksamheter inom nämndens ansvarsområde.  
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Gunillaskolan avvecklas från hösten 2009, 
 
att gymnasieskolans Hotell- och restaurangprogram med verksamhet i Gunillaskolan 
lokaler ej ingår i sparåtgärderna för Gunillaskolan,  
 
att barn-, utbildning- och kulturnämnden får behålla 136 000 kr i budgetramen under en 
övergångsperiod med anledning av att hyreskostnaden för barn-, utbildning och kultur-
nämnden ökar på Gunillaskolan avseende kvarvarande lokal för gymnasiets Hotell- och 
restaurangutbildning,  
 
att 252 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till 
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämn-
den får en ökad årlig kostnad under en övergångsperiod avseende Gunillaskolans gym-
nastiksal,  
 
att 350 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till 
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämn-
den får en engångskostnad i omställningskostnad under 2009 i samband med avveckling 
av Gunillaskolan, 
 
att Nilivaara skola avvecklas från hösten 2009, 
 
att 100 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till 
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämn-
den får en ökad årlig driftkostnad i samband med avveckling av Nilivaara skola, 
 
att Nattavaara skola avvecklas från hösten 2009 samt att förvaltningsledningen ser över 
barnomsorgsverksamheten i Nattavaara och hittar en lösning för barnomsorgsverksam-
heten,  
 
att investeringsmedel, 2 000 000 kr anvisas ur rörelsekapitalet till ansvar 1265 projekt-
konto 44155 avseende flyttning av Särskolan från Gunillaskolan till Sjöparksskolan.  
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Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 182, 2008-12-16. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 32, 2009-02-23. 
3. Ekonomiska konsekvenser av skolstrukturförändringar, Gällivare kommun 2010. 
4. Konsekvensbeskrivningar.  
5. Inkomna skrivelser. 
6. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll § 22, 2009-03-04. 
7. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 6, 2009-02-17. 
8. Faktasamling Nattavaara. 
9. Faktasamling Nilivaara. 
10. Faktasamling Tjautjas. 
11. Förhandlingsprotokoll, 2009-02-03. 
12. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 27, 2009-03-17. 
 
Yrkande 1  
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Margareta Hen-
ricsson (ns) bifall till barn-, utbildnings- och kulturnämndens förslag till beslut. 
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar 
 
att Gunillaskolan avvecklas från hösten 2009, 
 
att gymnasieskolans Hotell- och restaurangprogram med verksamhet i Gunillaskolan 
lokaler ej ingår i sparåtgärderna för Gunillaskolan,  
 
att barn-, utbildning- och kulturnämnden får behålla 136 000 kr i budgetramen under en 
övergångsperiod med anledning av att hyreskostnaden för barn-, utbildning och kultur-
nämnden ökar på Gunillaskolan avseende kvarvarande lokal för gymnasiets Hotell- och 
restaurangutbildning,  
 
avslag till att 252 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens bud-
getram till service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och 
tekniknämnden får en ökad årlig kostnad under en övergångsperiod avseende Gunilla-
skolans gymnastiksal,  
 
avslag till att 350 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens bud-
getram till service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och 
tekniknämnden får en engångskostnad i omställningskostnad under 2009 i samband med 
avveckling av Gunillaskolan med hänvisning till Moderata Samlingspartiets budget där 
omställningspengar ingår, 
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avslag till att Nilivaara skola avvecklas från hösten 2009,  
 
avslag till att 100 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens bud-
getram till service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och 
tekniknämnden får en ökad årlig driftkostnad i samband med avveckling av Nilivaara 
skola, med hänvisning till Moderata Samlingspartiets budget där omställningspengar 
ingår,  
 
avslag till avveckling av Nattavaara skola från hösten 2009. 
att investeringsmedel, 2 000 000 kr anvisas ur rörelsekapitalet till ansvar 1265 projekt-
konto 44155 avseende flyttning av Särskolan från Gunillaskolan till Sjöparksskolan.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
 
Votering 
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar i enlighet med Birgitta Larsson m.fl. röstar Ja. 
Den som yrkar i enlighet med Lars Alriksson röstar Nej. 
 
Efter företaget upprop finner ordförande att tio (10) Ja-röster och en (1) Nej-röster har 
avgetts. Ordförande finner därmed att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
 
Voteringslista biläggs protokollet. 
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 KS/2009:162 -212 

 
§ 49 
Ansökan om stöd till planeringsinsatser för vindkraft i samband med  
översiktsplanearbete  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsen i samband med översyn av den kommunövergripande översikts-
planen ansöker om stöd för vindkraftsplanering med 1 500 000 kr enligt förordningen 
SFS 2007:160. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har påbörjat arbetet med översyn av den kommunövergripande över-
siktsplanen. Planprogram håller på att fastställas med ett antal fördjupningsområden, 
vindkraft är ett av dessa. Vid en vindkraftsetablering är det många intressen som skall 
tillgodoses och processen upplevs ofta som komplicerad och svårbegriplig. Kommunen 
har planeringsansvaret enligt plan och bygglagen. I miljöbalken anges särskilt värdeful-
la områden som riksintressen för olika ändamål, bland annat för vindkraft. I Gällivare 
kommun finns åtta områden fastställda som riksintresse för vindkraft. Kommunen har i 
uppgift att ta med riksintressena i den kommunala översiktsplaneringen. Riksintressena 
ska vara vägledande vid prövning om tillstånd för mark- eller vattenanvändning i ett 
enskilt fall. Då bedöms också riksintresse för vindbruk mot andra befintliga riksintres-
sen, exempelvis naturvård, kulturminnesvård, rennäring, försvarsmaktens intressen, 
luftfart. En omsorgsfull lokalisering är därför av stor betydelse för att minimera den 
påverkan vindkraften kan ha på andra intressen. 
 
Kommunen kan ansöka om stöd för planeringsinsatser för vindkraft enligt förordningen 
(SFS 2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft. Syftet med stödet är att 
tillföra resurser till den fysiska planeringen så att förutsättningar skapas för en ökad 
utbyggnad av vindkraft. I första hand handlar det om att skapa beredskap för utbyggnad 
av vindkraften i de kommunala översiktsplanerna. Regeringen har avsatt 30 miljoner 
kronor till planeringsstöd för vindkraft under 2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stöd för planeringsinsatser för vindkraft kan lämnas med 50 -75 procent av den totala 
planeringsinsatsen. För genomförande av den kommunövergripande översiktsplanen har 
anslagits 620.000 kr 
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Konsekvenser för barn och ungdom 
Miljökonsekvenser kan uppstå för alla medborgare i Gällivare kommun. Detta utreds i 
samband med översiktsplanearbetet.  
 
Förslag till beslut 
att kommunstyrelsen i samband med översyn av den kommunövergripande översikts-
planen, ansöker om stöd för vindkraftsplanering med 1 500 000 kr enligt förordning-
en(SFS 2007:160). 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggchefens skrivelse, 2009-03-16. 
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 KS/2009:163 -409 

 
§ 50 
Ansökan om stöd till planeringsinsatser för vindkraft i samverkan med  
Jokkmokks kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Gällivare kommun i samverkan med Jokkmokks kommun ansöker om stöd för plane-
ringsinsatser för vindkraft med 500 000 kr i enlighet med förordningen SFS 2007:160.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommun och Jokkmokk kommun har för avsikt att i samverkan påbörja ett 
gemensamt planeringsarbete för utröna möjligheten för en vindkraftsetablering i Suor-
vamagasinet samt Högträskområdet. Områdena ligger i gräns mellan båda kommunerna 
och utgör tillfälle till mellankommunal samverkan i en vindkraftsplanering mellan två 
kommuner. 
 
Kommunen kan ansöka om stöd för planeringsinsatser för vindkraft enligt förordningen 
(SFS 2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft. Syftet med stödet är att 
tillföra resurser till den fysiska planeringen så att förutsättningar skapas för en ökad 
utbyggnad av vindkraft. I första hand handlar det om att skapa beredskap för utbyggnad 
av vindkraften i de kommunala översiktsplanerna. Regeringen har avsatt 30 miljoner 
kronor till planeringsstöd för vindkraft under 2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stöd för planeringsinsatser för vindkraft kan lämnas med 50-75 procent av den totala 
planeringsinsatsen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdom 
Miljökonsekvenser kan uppstå för alla medborgare i Gällivare kommun. Konsekvenser 
utreds i samband med planeringsinsatserna.  
 
Förslag till beslut 
att Gällivare kommun i samverkan med Jokkmokks kommun ansöker om stöd för plane-
ringsinsatser för vindkraft med 500 000 kr i enlighet med förordningen SFS 2007:160.  
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggchefens skrivelse, 2009-03-16. 
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 KS/2008:309 -291 

 
§ 51 
Ullatti skola  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att undanta förskoledelen från flytten av Ullattiskolan, under förutsättning att barn-, 
utbildning- och kulturnämndens verksamhet ej påverkas, 
 
att förändring skall inrymmas inom beslutade investeringsmedel,  
 
att användaren skall stå för driftskostnader, 
 
att uppdra till service och teknikförvaltningen att utreda kostnader.  
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Lars Alriksson (m)
Ledamot i Kommunstyrelsen

Reservation
2009-03-20

Angående gymnasiesamverkan inom Lapplands
kommunalförbund

.(4)  -g6-ecy,

•
Undertecknad reserverar sig härmed emot beslutet, att överlämna kommunens
gymnasieverksamhet Lapplands kommunalförbund, till förmån för eget lagt förslag.
Utredningen är undermålig och borde ha direkt föranlett ett avslag. Att överlämna en så stor
och viktig verksamhet utan att egentligen veta vad man fattar beslut om är omdömeslöst.
Det extra material som redovisades vid sittande bord, gav inga nya faktauppgifter. Att man

• inte vet kostnaden för Gällivare kommun och kommunalförbundet har redan konstaterats och
att presentera ett förslag till kommunalförbundsordning som inte de andra kommunerna tagit
ställning till är snarast att likna vid falsk marknadsföring.
Dokumentets enda syfte var att sossarna i Ks hade ett papper som grund för att ändra åsikt och
köra över facknämnden.
Vi i moderaterna är övertygade om att en gemensam intagningsnämnd med samverkansavtal
mellan kommunerna är den enda realistiska möjligheten till samverkan. Detta var också den
väg fyrkantskommunerna valde.



,k-s/ 2c(-)(1_, 332> ece, . -F

Moderata Samlingspartiet
i Gällivare Protokollsanteckning

2009-03-20

Undertecknad reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.
Undertecknad ledamot vänder sig emot stängning av Nattavaara och Nilivaara skolor. I det

• moderata förslaget till internbudget för 2009 finansieras dessa skolor. Alltså är en
nedläggning av dessa skolor är inte nödvändigt, vilket moderaterna med denna budget visat.
Jag anser att en avgörande faktor för att behålla en levande landsbygd är att byarna har en
fungerande kommunal service t.ex. skola och barnomsorg. Hur ska en by kunna attrahera nya

• innevånare utan denna kommunala service?

i. . . .lf.j7.. /(///------
Lars Alriksson (m)
Ledamot i Kommunstyrelsen

-

Angående nedläggning av skolverksamheter.
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