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 KS/2009:65 -101  
 
§ 211 
Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Delgivningar 
1. KS 2009:2  100 
Sveriges kommuner och Landstings cirkulär: 
 
2009:48 – Rekommendation om vaccination mot pandemisk influensa. 
 
2. KS 2009:432 149 
Boverket har den 30 juni 2009 skickat en bekräftelse om att ansökan om statligt stöd till 
investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling. Projektbenämning: Nya 
hållbara Gällivare. 
 
3. KS 2009:394 151 
Länsstyrelsen har den 14 juli 2009 beslutat att bifalla ansökan om hemsändningsbidrag 
för perioden 1 januari – 31 december 2008. 
 
4. KS 2009:463 773 
Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse har den 21 augusti 2009 beslutat om re-
kommendation om vaccination mot pandemisk influensa. 
 
5. KS 2009:2  100 
Migrationsverket har den 25 augusti 2009 kommit med en informations- och prognos-
brev om asyl- och flyktingmottagande 2009 och 2010. 
 
6. KS 2009:409 829 
Gellmalagets styrelse har den 27 augusti 2009 kommit med en skrivelse om skatehall i 
A-salen på FolketsHus i Gällivare. 
 
7. KS 2009:114 149 
Sveriges Kommuner och Landsting har den 31 augusti 2009 kommit med en skrivelse 
ang Samverkan i kommuner och landsting – ny kunskapsöversikt från SKL. 
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8. KS 2009:490 841 
Skrivelse har kommit från en utflyttad medborgare den 1 september 2009 ställd till Ut-
vecklingschefen ang Gällivare – kan det bli ett blomstrande turistcentrum? 
 
9. KS 2008:375 519 
Banverket m fl har den 19 augusti 2009 skickat remiss ang  Nationell plan för transport-
systemet 2010-2021 samt Miljökonsekvensbekrivning. 
 
10. KS 2009:322 042 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning 25 augusti 2009 § 126. 
 
11. KS 2009:49 107 
Lapplands Kommunalförbunds direktionsmötesprotokoll 2009-06-22. 
 
12 KS 2009:58 103 
Nyhetsbrev har den 1 september 2009 inkommit från Kommunförbundet Norrbotten. 
 
13.  
Protokoll har inkommit från: 
 - Barn- Utbildning- och Kulturnämnden 2009-08-25.  
 
Anmälningar 
1. KS 2009:7  257 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har jml delegation meddelat att Gälli-
vare kommun inte avser att utnyttja sin förköpsrätt i följande fastighetsförvärv: 
 
Birgit Majlövs planerade förvärv av fastigheten Gällivare Mårdsel 2:26 från nuvarande 
ägaren till fastigheten Elin Johansson. 
 
Mats Berglunds planerade förvärv av fastigheten Gällivare Moskojärvi 4:17 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Roland Berglund. 
 
Johan Karlssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Dokkas 1:5 från nuvarande 
ägaren till fastigheten Torbjörn Johansson Keskitalo. 
 
Emma Vikman och Benny Törnlinds planerade förvärv av fastigheten Gällivare Skrö-
ven 18:8 från nuvarande ägaren till fastigheten Enith Andersson. 
 
Leif Pettersson och Liselotte Engelmarks planerade förvärv av fastigheten Gällivare 
Riksträsk 1:11 från nuvarande ägaren till fastigheten. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  356 (392) 
 
 2009-09-21 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Rami Nasers planerade förvärv av fastigheten Gällivare Skröven 6:7 från nuvarande 
ägaren till fastigheten Joel Larsson. 
 
Anki Poidnak planerade förvärv av fastigheten Gällivare Tjautjas 1:126 från nuvarande 
ägaren till fastigheten Bertil Siivonen. 
 
Ingemar Eriksson och Malin Johanssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Sou-
tujärvi 4:16 från nuvarande ägaren till fastigheten Maria Johansson. 
 
Annette Forslund och Peter Åhls planerade förvärv av fastigheten  Gällivare Robsam 
1:352 från nuvarande ägarna till fastigheten Odd och Ann-Kristin Olsson. 
 
Anders Josefssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Nilivaara 5:1 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Alice Mantere, Elvira Rönntoft, Asta Skog, Sten Hansson, 
Sivert Hansson, Anne-Maj Landström, Aila Johansson och Adela Hanssons dödsbo. 
 
Tommy Holmgrens planerade förvärv av fastigheten Gällivare Hakkas 9:12 och Gälli-
vare Palohuornas 3:7 från nuvarande ägaren till fastigheten Bengt Ivan Johansson. 
 
Olov Johansson-Alapääs planerade förvärv av fastigheten Gällivare Soutujärvi 1:7 från 
nuvarande ägaren till fastigheten Rut de Wall. 
 
Inger Majbäcks planerade förvärv av 6/77-del av fastigheten Gällivare Gällivare 8:11 
samt 1/28 del av fastigheten Gällivare Gällivare 16:12 från nuvarande ägaren Halvdan 
Köhler. 
 
Anna Krigsmans planerade förvärv av 50% av fastigheten Gällivare Gällivare 1:57 från 
nuvarande ägaren till fastigheten Mikael Lindgren. 
 
Annica Olofsson och Lars-Håkan Olofssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare 
Kääntöjärvi 1:12 från nuvarande ägaren till fastigheten Barbro Persson och Stig Björn-
ström. 
 
Susanne Soltermanns planerade förvärv av fastigheten Gällivare Moskojärvi 4:8 från 
nuvarande ägaren till fastigheten Maria Fjällborg. 
 
MGT i Gällivare ABs planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 50:2 från 
nuvarande ägaren till fastigheten KL KLL AB. 
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2.  KS 2009:400  805 
Utvecklingschefen har den 27 augusti 2009 jml delegation beslutat om marknadsfö-
ringsstöd till Team Bergets Bowlingsklubb med 30.000 kr. 
 
3.  KS 2009:461  805 
Kommunchefen har den 21 augusti 2009 jml delegation beslutat om jubileumsbidrag till 
Yrtivaara Idrottssällskap 25 år med 2 500 kr. 
 
4.    KS 2009:409  829 
Kommunstyrelsens ordförande har den 31 augusti 2009 yttrat sig om Folkets Hus till 
Boverket ang ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna sam-
lingslokaler. 
 
5.  KS 2009:453  050 
Inköpschefen har den 8 juli 2009 jml delegation beslutat om upphandling av inkasso-
hantering. Ramavtal. 
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 KS/2009:87 - 042 

 
§ 212 
Kommunstyrelsens budgetuppföljning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson om resultatbudget/ prognos 
2009-2012. 
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 KS/2009:64 -101  

 
§ 213 
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för lämnad information. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Anders Furbeck LKAB om marknadsförutsätt-
ningarna för LKAB samt bolagets långsiktiga planer. 
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 KS/2009:63 - 104 

 
§ 214 
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion från de av kommunstyrelsens ledamöter som finns som representanter i något av de 
kommunala råd som finns i Gällivare.  
 
Wania Lindberg (s) meddelar att kommunala rådet för funktionshinderfrågor har möte 
den 24 september. 
 
Birgitta Larsson (s) informerar om frågor som behandlades på sista ungdomsrådet. 
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 KS/2009:251 - 003 

 
§ 215 
Regler för kommunens debiterings- och kravverksamhet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till revidering i kommunens reglemente för krav- och debitering med 
tillhörande bilaga 1 och 2,  
 
att detta upphäver kommunstyrelsens tidigare revidering 2005-12-12 § 270. 
 
Bakgrund 
Med anledning av frågor om skuldsanering har reglementet kompletteras med ett avsnitt 
om detta. Även bilaga 2 har reviderats. 
 
Kommunens förvaltningar ansvarar för att ett korrekt och komplett faktureringsunderlag 
tas fram så snabbt som möjligt efter leverans eller prestation. Av underlaget skall fram-
gå oss tillhandadatum, vad fakturan avser, vem fakturan är ställd till dvs. namn, adress 
och personnummer eller, för juridiska personer organisationsnummer. Observera att 
fakturaunderlaget måste sparas/arkiveras i 2 år. 
 
Den centrala ekonomifunktionen ansvarar för överföring av obetalda fakturor till inkas-
soföretag. Motivet till en central inkassohantering är att underlätta bevakningen av obe-
talda fakturor samt att lättare kunna överblicka samtliga fordringar mot en gäldenär. 
Målet med kravverksamheten är att snabbt och säkert få betalt samt att minimera kund-
förlusterna. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta förslag till revidering i kommunens reglemente för krav- och debitering med 
tillhörande bilaga 1 och 2,  
 
att detta upphäver kommunstyrelsens tidigare revidering 2005-12-12 § 270. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-04-30.  
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 §192. 
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 KS/2009:148 - 000  

 
§ 216 
Önskemål från Gellivare Släkt- och bygdeforskarförening GSBF att få 5-6  

utgallrade datorer  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Gällivare Släkt- och bygdforskarförening får 6 st utgallrade datorer,  
 
att datorerna levereras avinstallerade utan operativsystem med bildskärmar (tjocka), 
tangentbord och möss ingår, 
 
att Gällivare kommun avsäger sig allt supportansvar för dessa maskiner. 
 
Bakgrund 
Gällivare Släkt- och bygdforskarförening (GSBF) har inkommit med förfrågan att få 5-6 
utgallrade datorer till sin verksamhet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
att Gällivare Släkt- och bygdforskarförening får 6 st utgallrade datorer,  
 
att datorerna levereras avinstallerade utan operativsystem med bildskärmar (tjocka), 
tangentbord och möss ingår, 
 
att Gällivare kommun avsäger sig allt supportansvar för dessa maskiner, 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att utarbeta riktlinjer för liknande förfrågningar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Gellivare Släkt- och bygdeforskar GSBF. 
2. IT-enhetens skrivelse, 2009-07-17. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-31 § 193. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  363 (392) 
 
 2009-09-21 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:458 - 100  

 
§ 217 
Vägledning för konsekvensbedömning ur ett barn- och ungdomsperspektiv  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag på vägledning för konsekvensbedömning ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv, 
 
att samtliga nämnder och förvaltningar ska informeras om den nya vägledningen, 
 
att vägledningen ska publiceras på kommunens intranät. 
 
Bakgrund 
Den 2 juni 2008 beslutade Kommunstyrelsen att sätta rubriken ”Konsekvenser för barn 
och ungdomar” i dokumentmallen för tjänsteskrivelser i LEX. Rubriken skulle användas 
under en prövoperiod från september 2008 till december 2008 och därefter utvärderas. 
 
Utvärderingen skedde våren 2009 och presenterades inför kommunstyrelsen den 20 
april. Baserat på utvärderingens resultat beslutade kommunstyrelsen att ge Nämnd- och 
utredningsenheten i uppdrag att utforma riktlinjer för yttranden under rubriken ”Konse-
kvenser för barn och ungdomar” i tjänsteskrivelserna. Ett förslag till vägledning för 
konsekvensbedömningar ur ett barn- och ungdomsperspektiv har därefter tagits fram i 
samarbete mellan utredare och ungdomskonsulentfunktion. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Då frågan bedömdes medföra konsekvenser för kommunens barn och unga så fick ung-
domsrådet i ett relativt tidigt skede möjlighet att yttra sig på ett textförslag. Detta genom 
att ungdomskonsulenterna tog upp frågan om en vägledning för diskussion på ett av 
ungdomsrådets ordinarie möten. Ungdomsrådets synpunkter har därefter arbetats in i det 
slutliga förslaget.  
 
Genom att förse såväl tjänstemän som politiker med en vägledning avseende konse-
kvensbedömningar och medinflytande bedöms förslaget medföra positiva effekter för 
kommunens barn och unga. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna upprättat förslag på vägledning för konsekvensbedömning ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv, 
 
att samtliga nämnder och förvaltningar ska informeras om den nya vägledningen, 
 
att vägledningen ska publiceras på kommunens intranät. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-08-17. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 194. 
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 KS/2009:417 - 109 

 
§ 218 
Redovisning av antalet genomförda/ pågående idéer i UPP  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2009 § 7 att anta upprättat förslag till 
Ungdomsfullmäktige och Ungdomar projekt pengar (UPP). Kommunstyrelsen har i sitt 
styrkort för 2009 beslutat att antalet UPP-ansökningar och genomförda ansökningar 
skall redovisas halvårsvis. 
 
Sammanställning av antalet aktiviteter/projekt i UPP under april-juni 2009 
Ansökningar Antal Beviljade Avslagna 
23 april 3 3 
28 maj 5 3 2 
15 juni 2 2 
 
Totalt 10 8 2 
  
Ansökningar som har beviljats: 
- Bidrag till renovering av skateboardramp i Koskullskulle   5 000 kr 
- Bidrag till musikarrangemang på Nordan 5 juni 30 000 kr 
- Bidrag till skateramp i Gällivare  30 000 kr 
- Skateboardramp i Hakkas 19 000 kr 
- Avslutningsfest för alla åk nior i Kommunen 10 000 kr 
- Ansökan från Landsbygdsrådets ungdomsgrupp (sommarkollo)  5 000 kr 
- Fiskeresa till Lavangen för intresserade ungdomar 5 000 kr 
- Midnight Rumble Innebandy cup 7-9 augusti 20 500 kr 
 
Ansökningar som inte har beviljats: 
- Miniskateboard park på Folketsparkområdet (En äldre man som har ansökt om bidrag, 
ingår inte i kriterierna) 
- Meningsfullt fritidsintresse (egen sjö att fiska i, inplantering av fisk) ansökningen 
kommer från en äldre man i Malmbergets jakt och fiskeförening, för gammal att ansöka 
om bidrag. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-07-01. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 195. 
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 KS/2009:401 - 871 

 
§ 219 
Remissförslag till urval av kulturmiljöer till Norrbottens regionala  

kulturmiljöprogram 2010-2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag på remissyttrandet till Länsstyrelsen.  
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen i Norrbotten har inbjudit landets kommuner att senast den 30 september 
2009 yttra sig över Förslag till Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020.  
 
Målsättningen med förslaget är att ta fram ett gemensamt kulturmiljöprogram för Norr-
botten som ska användas för att prioritera olika insatser för att bevara och dokumentera 
eller tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljö under åren 2010-2020. För att göra 
detta möjligt ska programmet peka ut ett antal värdefulla kulturmiljöer som är valda ur 
ett regionalt och nationellt perspektiv. Kulturmiljöerna som ingår i programmet ska till-
sammans spegla Norrbottens synliga historia, så gott som det är möjligt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar  
 
Förslag till beslut 
Att anta förslag på remissyttrandet till Länsstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Remissförslag till urval av kulturmiljöer till Norrbottens regionala kulturmiljöpro-
gram 2010-2020.  
2. Förslag på remissvar.  
3. Yttrande från Barn- utbildning- och kulturnämnden. 
4. Yttrande från Miljö- och byggkontoret. 
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 KS/2009:228 - 232  

 
§ 220 
Förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 12:501 Järnvägsstationen Gällivare  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Gällivare kommun förvärvar fastigheten Gällivare Gällivare 12:501 från Jernhusen 
AB för en köpeskilling av 1.500.000 kr och i övrigt enligt upprättat förslag till köpekon-
trakt,  
 
att medel anvisas ur Bidrag till insatser med ansvar 125, aktivitet 105, investeringspro-
jekt 70014, samt 
 
att kommunledningskontoret får uppdrag att lämna förslag på förädling av fastigheten 
inklusive  finansiering, med inriktning att fastigheten utgör ett framtida besöks- och 
resecentrum, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Fredrik Nilsson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Utvecklingsenheten har fortsatt utredningen om förvärvet av rubricerade fastighet i 
samverkan med kommunens Fastighetsavdelning. Utredningen har omfattat besöksstra-
tegisk analys och fastighetsekonomiska förhållanden. Vidare har Fastighetsavdelningen 
låtit genomföra en statusbesiktning av fastigheten som en del av förstudien kring etable-
ring av ett rese- och besökscentrum. Med statusbesiktningen som grund har en fastig-
hetsekonomisk kalkyl upprättats. 
 
Den ekonomiska kalkylen visar omfattande investeringsbehov vilket kan medföra höga 
hyresnivåer. 
 
Den besöksstrategiska analysen visar att förvärvet av fastigheten ger Gällivare en unik 
möjlighet att anordna ett centralt och strategiskt placerat besöks- och resecentrum.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Drifts- och kapitalkostnaderna vid ett förvärv motsvaras av nuvarande hyresintäkter.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om investeringen leder till etablering av rese- och besökscentrum ökas Gällivares at-
traktivitet vilket bör vara positivt även för barn och ungdomar. Etablering av ett besöks 
 
centrum för världsarvet Laponia har direkt betydelse för barn och ungdomar i skolan 
eftersom de kommer att utgöra en viktig målgrupp för centret. 
 
Förslag till beslut 
att Gällivare kommun förvärvar fastigheten Gällivare Gällivare 12:501 från Jernhusen 
AB för en köpeskilling av 1.500.000 kr och i övrigt enligt upprättat förslag till köpekon-
trakt,  
 
att medel anvisas ur Bidrag till insatser med ansvar 125, aktivitet 105, investeringspro-
jekt 70014, samt 
 
att kommunledningskontoret får uppdrag att lämna förslag på förädling av fastigheten 
inklusive  finansiering, med inriktning att fastigheten utgör ett framtida besöks- och 
resecentrum. 
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse Utvecklingsenheten 2009-09-18 
2. Tjänsteskrivelse Utvecklingsenheten 2009-04-17 
3. Förslag till köpeavtal 
4. Sammanställning av hyresintäkter och driftskostnader 
5. Statusbesiktning 2009-06-01 inkl kalkyler 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar avslag till förslag till beslut. 
 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Jeanette Wäppling 
(v), Margareta Henricsson (ns) och Tommy Nyström (s) i enlighet med förslag till be-
slut samt att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med Birgitta Larssons m.fl. förslag.  
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 KS/2009:156 -107  

 
§ 221 
Utredning av förutsättningar för en samlad kommunkoncern  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utreda hur en samlad koncern kan skapas, 
 
att vid fördel för kommunen skapa en ”äkta koncern” även se över hur kvarvarande de-
lar av teknisk förvaltning inom kommunen kan inordnas under detta, 
 
att se över hur nämndsorganisationen bör anpassas till denna organisation, 
 
att se över utvecklings- och samordningsmöjligheter, teknisk utveckling och påverkan 
från externa faktorer, t.ex. Vindkraftsutbyggnad, 
 
att utreda fördelar, nackdelar, möjligheter och hinder med att bedriva Gällivare kom-
muns verksamhet i bolagsform respektive traditionell förvaltningsform. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Fredrik Nilsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Förslag angående utredning av förutsättningar för en samlad kommunkoncern har in-
kommit. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2009-04-20 § 71 för att se om 
utredning av förutsättningar för en samlad kommunkoncern kan samordnas med motio-
nen ang utredningen om att göra TOP bostäderAB och Gällivare Värmeverk AB till en 
egen nämnd eller tillhöra en befintlig. 
 
Förslag till beslut 
att utreda hur en samlad koncern kan skapas, 
 
att vid fördel för kommunen skapa en ”äkta koncern” även se över hur kvarvarande de-
lar av teknisk förvaltning inom kommunen kan inordnas under detta, 
 
att se över hur nämndsorganisationen bör anpassas till denna organisation, 
 
att se över utvecklings- och samordningsmöjligheter, teknisk utveckling och påverkan 
från externa faktorer, t.ex. Vindkraftsutbyggnad, 
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att utreda fördelar, nackdelar, möjligheter och hinder med att bedriva Gällivare kom-
muns verksamhet i bolagsform respektive traditionell förvaltningsform 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2009-04-20 § 71. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) i enlighet med förslag 
till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar avslag till förslag till beslut och att utreda förutsättningarna för 
att våra kommunala bolag följer svensk lag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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 KS/2009:468 - 011  

 
§ 222 
Medfinansiering av EU Mål 2-projektet Nya Gällivare  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medfinansiering beviljas för EU- projektet Nya Gällivare enligt följande:  
för 2009 med 758 130 kr i kontanta medel samt 96 872 kr i egen arbetsinsats. Medel 
anvisas från avsättningskonto för samhällsplanering, balanskonto 2284,  
 
för 2010 med 3 223 599 kr i kontanta medel samt 411 904 kr i egen arbetsinsats. Finan-
sieringen behandlas i ordinarie budgetarbete, 
 
för 2011 med 3 107 053 kr i kontanta medel och 397 012 kr i egen arbetsinsats. Finansi-
eringen behandlas i budgetplan för 2011, 
 
för 2012 med 1 911 218 kr i kontanta medel samt 1 150 000 kr i eget arbete. Finansie-
ringen behandlas i budgetplan för 2011 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Fredrik Nilsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Under våren 2009 genomfördes works-shopen City Move Interdesign 09 i Malmberget. 
Projektet syftade till att ur ett brett designperspektiv lösa frågor kring stadsomvandling-
en i Gällivare/ Malmberget med anledning av gruvnäringens påverkan på samhället. 
 
Ett resultat av Works-shopen var behovet av ett kunskapscenter och att stadsomvand-
lingen skulle bidra till utvecklingen av Gällivares näringsliv. Föreliggande projektansö-
kan har tagit fasta på det behovet och möjligheterna till näringslivsutveckling som detta 
ger.  Projektet Nya Gällivare beräknas pågå från 1 september 2009 till 31 augusti 2012 
och omsluter ca 27,8 milj kr. Projektet syftar till att lägga en grund för näringslivet i 
kommunen, tillkommande entreprenörer och projektörer samt kommunen att starta byg-
gandet av det nya Gällivare. Målet är att genom de fördelar som gruvornas och närings-
livets expansion ger, utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle som resulterar i en ökan-
de befolkning, nya innovativa arbetsområden, ökad besöksnäring, investeringar och ett  
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differentierat näringsliv. Projektet är indelat i två faser; en visionsfas och en program-
skrivningsfas. 
 
Förutom Gällivare kommun söks medfinansiering från Länsstyrelsen i Norrbottens län, 
Landstinget i Norrbotten och LKAB samt EU:s Strukturfonder. Gällivare kommuns 
medfinansiering uppgår till 9.000.000 kr i kontanta medel och 1.150.000 kr i egen ar-
betsinsats. För 2009 uppgår den kontanta medfinansieringen till 758.130 kr och den 
egna arbetsinsatsen till 96.872 kr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för den egna arbetsinsatsen sker genom omfördelning av personalkostna-
der i befintlig budget. För 2009 finansieras den kontanta insatsen genom anslag från 
Utvecklingsmedel. För de kommande åren sker finansiering i huvudsak genom anslag 
från omställningsmedel och vid behov får anslag från näringslivsmedel prövas. Medfi-
nansieringen från 2010 och framåt behandlas inom ordinarie budgetprocess. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett genomfört projekt kommer att bidra till Gällivares attraktivitet, nya arbetstillfällen 
och ett differentierat näringsliv vilket bedöms innebära positiva effekter för barn och 
ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta 
 
att medfinansiering beviljas för EU- projektet Nya Gällivare enligt följande:  
för 2009 med 758 130 kr i kontanta medel samt 96 872 kr i egen arbetsinsats. Medel 
anvisas från avsättningskonto för samhällsplanering, balanskonto 2284,  
 
för 2010 med 3 223 599 kr i kontanta medel samt 411 904 kr i egen arbetsinsats. Finan-
sieringen behandlas i ordinarie budgetarbete, 
 
för 2011 med 3 107 053 kr i kontanta medel och 397 012 kr i egen arbetsinsats. Finansi-
eringen behandlas i budgetplan för 2011, 
 
för 2012 med 1 911 218 kr i kontanta medel samt 1 150 000 kr i eget arbete. Finansie-
ringen behandlas i budgetplan för 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Projektansökan 2009-08-18. 
2. Tjänsteskrivelse Utvecklingsenheten. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 199. 
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Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar avslag till förslag till beslut och att kommunen ska arbeta fram 
en vision senast 2010-12-31. 
 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Margareta 
Henricsson (ns) i enlighet med förslag till beslut samt att beslutet delges kommunfull-
mäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med Birgitta Larssons m.fl. förslag.  
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 KS/2009:476 - 214 

 
§ 223 
Revidering av detaljplan Gällivare 12:74, Småstallsområdet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda förutsättningar samt finansiering för 
fastigheten Gällivare 12:74, Småstallarna (del av stallbacken) 
 
att finansiering sker från bidrag till insatser. 
 
Bakgrund 
Fråga angående revidering av detaljplanen för fastigheten Gällivare 12:74, Småstallarna 
(del av stallbacken) upptas till behandling.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda förutsättningar samt finansiering för 
fastigheten Gällivare 12:74, Småstallarna (del av stallbacken). 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2009-08. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 200. 
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 KS/2009:448 - 612 

 
§ 224 
Gymnasiesamverkan LKF - Förbundsordning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förbundsordning för Lapplands kommunalförbund, 
 
att i förbundsordningens § 14 och i bilagan till denna paragraf ersätta 2009-års procent-
satser med motsvarande procentsatser för 2010 när slutgiltiga budgetar blivit beslutade.  
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Fredrik Nilsson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30 § 30 om en gemensam gymnasieorganisa-
tion, inom Lapplands kommunalförbund, för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala 
kommun. Den nya gymnasieorganisationen avses att starta 2010-01-01. 
 
Lapplands kommunalförbund har i samarbete med Kommunakuten AB arbetat fram 
förslag till förbundsordning. Förbundsordningen har därefter granskats av Kom-
rev/Öhrlings PricewaterhouseCoopers för att se hur det överensstämmer med gällande 
lag.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid uppstarten av Lapplands kommunalförbunds gymnasieverksamhet, budgetåret 
2010, finansierar förbundsmedlemmarna verksamheten motsvarande budgeterad kost-
nad för befintlig gymnasieverksamhet i medlemskommunen – vilket innebär följande 
fördelning: Gällivare 37,4 %, Jokkmokk 11,3 %, Kiruna 39.0 % och Pajala 12.3 %. An-
delarna är beräknade ur en preliminär budget för 2010 framtagen av respektive kommun 
och sammanställd 2009-03-16.  
 
Från år 2011 omräknas årligen dessa procentsatser med hänsyn till förändringen av re-
spektive medlemskommuns antal ungdomar i gymnasieålder vid årets ingång.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det ansvar som idag ligger på respektive kommun – att svara för ungdomars utbildning 
inom gymnasieskola och gymnasieskola samt uppdragsutbildning – övertas av Lapp-
lands kommunalförbund. Förbundet ska också, enligt förbundsordningen, ansvara för 
ungdomar i motsvarande ålder som inte är verksamma inom gymnasieskolan eller gym 
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nasiesärskolan. Barn och ungdomar påverkas inte i direkt mening av organisationsför-
ändringen då verksamheten kommer att fortgå, dock med annan huvudman.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förbundsordning för Lapplands kommunalförbund, 
 
att i förbundsordningens § 14 och i bilagan till denna paragraf ersätta 2009-års procent-
satser med motsvarande procentsatser för 2010 när slutgiltiga budgetar blivit beslutade.  
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-08-10. 
2. Förslag till förbundsordning för Lapplands kommunalförbund.  
3. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30 § 30. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 202. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) i enlighet med förslag 
till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar avslag till förbundsordning för Lapplands kommunalförbund 
med hänvisning till att det går att uppnå en samverkan inom gymnasieverksamheten 
genom ett samverkansavtal.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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 KS/2009:193 - 111 

 
§ 225 
Motion av Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monica Hedström (m), Sune 
Lantto (m), Per-Åke Liljegren (m), Anna-Karin Ahlberg (m), och Fredrik Nilsson 
(m) -Folkomröstning om överlåtande av kommunens gymnasieverksamhet till 
Lapplands Kommunalförbund  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen om folkomröstning om överlåtande av kommunens gymnasieverk-
samhet till Lapplands kommunalförbund eftersom kommunfullmäktige den 30 mars 
2009 har fattat beslut i det ärende som motionen avser. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Fredrik Nilsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Lars Alriksson m.fl. anför i motion inkommen den 30 mars 2009 att frågan om gymna-
sieskolans framtida tillhörighet ska underställas en folkomröstning. Denna folkomröst-
ning ska genomföras innan överlåtandet sker 31 december 2009. 
 
Eftersom kommunfullmäktige i Gällivare kommun den 30 mars 2009 fattat beslut i det 
ärende som motionen avser kan inte en folkomröstning i ärendet anses motiverad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för kommu-
nen 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen om folkomröstning om överlåtande av kommunens gymnasieverk-
samhet till Lapplands kommunalförbund eftersom kommunfullmäktige den 30 mars 
2009 har fattat beslut i det ärende som motionen avser. 
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Beslutsunderlag 
1. Motion från Lars Alriksson m.fl. den 30 mars 2009. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-03-30 § 54. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-08-10. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 203. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag. 
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 KS/2008:652 - 311 

 
§ 226 
Motion av Berne Sehlberg (s) - Utredning av upprustning av vägen mellan  

Nilivaara och Skaulo  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska medel.  
 
Bakgrund 
Berne Sehlberg (s) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-12-01 inlämnat 
motion angående utredning av upprustning av vägen mellan Nilivaara och Skaulo.  
 
Service- och tekniknämnden har 2009-06-16 § 115 upprättat förslag till beslut.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska medel.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Berne Sehlberg (s). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2008-12-01 § 205. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-06-16 § 115. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 204. 
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 KS/2009:60 - 105 

 
§ 227 
Motion av Ulf Normark (s), Brittmari Sandvärn (s) och Kent Tina (s) –  

Utredning om permanent belysning på Dundret   
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till den ekonomiska situationen.  
 
Bakgrund 
Ulf Normark (s), Brittmari Sandvärn (s) och Kent Tina (s) har vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2009-03-30 § 54 inlämnat motion angående utredning om permanent be-
lysning på Dundret. 
 
Service- och tekniknämnden har vid sammanträde 2009-06-16 § 118 upprättat förslag 
till beslut. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till den ekonomiska situationen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Ulf Normark (s), Brittmari Sandvärn (s) och Kent Tina (s) - Utredning om 
permanent belysning på Dundret. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30 § 54 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-06-16 § 118. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 205. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  382 (392) 
 
 2009-09-21 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:191 - 312 

 
§ 228 
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) - Gångstig till  

Treenighetens kyrkogård  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till den ekonomiska situationen. 
 
Bakgrund 
Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2009-03-30 § 54 inlämnat motion angående Gångstig till Treenighetens kyrkogård. 
 
Service- och tekniknämnden har 2009-06-16 § 117 lämnat förslag till beslut. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till den ekonomiska situationen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) - Gångstig till Treenighetens 
kyrkogård. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30 § 54. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-06-16 § 117. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 206. 
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 KS/2008:726 - 312  

 
§ 229 
Motion av Frank Öqvist (s) och Margareta Pohjanen (s) - Fortsättning av gång-  

och cykelväg från Kullegatan längs med Fiskargatan fram till Myrgatan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen tas upp till behandling i samband med åtgärdsplaneringen för transportinf-
rastruktur i regionen, där bland annat Vägverket deltar, 
 
att motionen därmed anses besvarad.  
 
Bakgrund 
Frank Öqvist (s) och Margareta Pohjanen (s) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2009-01-26 § 22 inlämnat motion angående fortsättning av gång- och cykelväg från 
Kullegatan längs med Fiskargatan fram till Myrgatan. 
 
Service- och tekniknämnden har 2009-06-16 § 116 upprättat förslag till beslut.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen tas upp till behandling i samband med åtgärdsplaneringen för transportinf-
rastruktur i regionen, där bland annat Vägverket deltar, 
 
att motionen därmed anses besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Frank Öqvist (s) och Margareta Pohjanen (s) - Fortsättning av gång- och 
cykelväg från Kullegatan längs med Fiskargatan fram till Myrgatan. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-01-26 § 22. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-06-16 § 116. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 207. 
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 KS/2008:691 - 871  

 
§ 230 
Motion av Iris Dimitri (v) och Tycko Lehto (v) - Flytta Kåkstan till Koskullskulle  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till pågående förstudie. 
 
Bakgrund 
Iris Dimitri (v) och Tycko Lehto (v) har den 1 december 2008 inlämnat en motion där 
de yrkar på att Gällivare kommun ska utreda hur man bäst samordnar Kåkstan med 
Gruvmuseet och gruvturerna i enlighet med intentionerna i motionen och att detta sker i 
samråd med LKAB och turistnäringen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade, den 3 november 2008 § 166, att anta fördjupad över-
siktsplan för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle, 2008-2025. Enligt den fördjupade 
översiktsplanen skall fördjupade studier, program och detaljplaner upprättas, en sådan 
studie som finns angiven i planen är flytt av kulturhistorisk bebyggelse och placeringen 
av denna. Mot bakgrund av detta har kommunledningskontoret överenskommit med 
LKAB att genomföra en sådan studie för bebyggelsen på Bolagsområdet i Malmberget. 
Studien finansieras av LKAB. I denna studie skall även förutsättningarna för att flytta 
Kåkstan till lämplig plats utredas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför i dagsläget inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till pågående förstudie. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Iris Dimitri (v) och Tycko Lehto (v). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 204, 2008-12-01. 
3. Kommunledningskontorets skrivelse, 2009-07-10. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 208. 
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 KS/2009:429 - 100 

 
§ 231 
Promemorian Ds 2009:30 - Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättat förslag till yttrande. 
 
Bakgrund 
Rubr avser förslag till ändringar och tillägg till nuvarande lagstiftning inom upphand-
lingsområdet; LOU, lagen om offentlig upphandling (klassiska sektorn) samt motsva-
rande inom försörjningssektorn LUF. Vi har tillsammans med 62 övriga myndigheter 
blivit inbjudna att lämna synpunkter, vi och Haparanda kommun är de enda kommuner-
na i Norrbotten som blivit inbjudna att lämna synpunkter. 
 
Förslaget innehåller förändringar och tillägg av administrativ karaktär som inte i någon 
större utsträckning påverkar upphandlingsverksamheten i vårt fall. 
 
En förändring som förslaget innehåller är bl a att det i lagen ska fastställas en belopps-
gräns för direktupphandling d v s när man ej behöver begära in skriftliga anbud eller 
anbud i viss form. Beloppsgränsen är satt till 15% av tröskelvärdet, ca 286000 kr inom 
LOU samt ca 573000 kr inom LUF. I den nuvarande lagstiftningen är det varje upp-
handlande enhet som själv får sätta beloppsgränser för direktupphandling vid lågt värde. 
Vi har f n 1Bb (ca 42000kr) för upphandling av varor och tjänster samt 2Bb (ca 84000 
k) för upphandling av intellektuella konsulttjänster. Beloppsgränserna i nuv är satta med 
hänsyn till de upphandlande enheternas storlek, att större enheter (stora kommuner-
/statliga myndigheter) ska kunna sätta högre beloppsgränser jämfört med mindre upp-
handlande enheter. De belopp som gäller i vårt fall är beslutade på rekommendation från 
den dåvarande Nämnden för Offentlig Upphandling, NOU. 
 
Att dra alla upphandlande enheter över samma kam med samma beloppsgränser kan 
tyckas något förenklat då man ej tar hänsyn till den upphandlande enhetens storlek, 
marknaden i den egna regionen m m. Det är stor skillnad på marknaden  i t ex Mälarre-
gionen jämfört med Norrlands inland. Det blir ju även  en inskränkning i det kommuna-
la självbestämmandet och därför föreslås att det även i fortsättningen ska vara upp till 
varje upphandlande enhet att själv  bestämma beloppsgränser för direktupphandling 
samt hur det ska tillämpas. 
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 KS/2009:459 - 501 

 
§ 232 
Remiss av förslag till Länstransportplan 2010-2021 för Norrbottens län  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att antar upprättat yttrande med kompletteringen att inlandsbanan måste upprustas på 
sträckan mellan Gällivare och Arvidsjaur. 
 
Bakgrund 
Länen/regionerna ska till den 2 november upprätta förslag till planer för transportinfra-
struktur, därefter skickas länstransportplanen till regeringen och på remiss till trafikver-
ken. 
 
Förslaget till länstransportplan har utarbetas av länsstyrelsen i samverkan med b l a lä-
nets kommuner. 
 
Åtgärder som prioriteras ska vara samhällsekonomiskt effektiva, klimateffektiva och 
konkurrenskraftiga med inriktning mot tillväxt och utveckling inom regionen. 
 
Yttrande 
Det är viktigt att transportpolitiska delmålen beaktas för att uppnå en god utveckling i 
regionen. Norrbotten har fnv landets kraftigaste tillväxt till stor del beroende på gruv-
näringen. 
 
Företagen, Aitik och LKAB i Gällivare expanderar det ger produktions höjande effekter 
på underleverantörer och övrig industri. Behov av omfattande trafiklösningar och bärig-
hetsåtgärder krävs på vägnätet inom kommunen och mellan orterna i regionen. 
Gruvnäringen kan inverka positivt för befolkningsutvecklingen och genererar stora 
vinster för samhället. Uteblivna transportinfrastruktursatsningar medför negativa eko-
nomiska konsekvenser för kommunen. 
  
Eftersatta underhållsåtgärder leder till sänkta hastigheter och att viktiga transporter från 
inlandet blir svåra att genomföra. Vägverkets anslag på 1,7 miljarder för bärighetsåtgär-
der i Norrbotten är för lite. Utöver E10 kräver det öviga vägnätet ett kraftigt tillskott av 
åtgärder, vi delar länsstyrelsens uppfattning att 14 miljarder behövs för det behov som 
finns för kommande 10 års period. Hasighetssänkningar får under inga villkor ersätta 
nödvändiga bärighets- och driftåtgärder. 
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E 10, delen Kiruna –Töre har akuta behov av trafiksäkerhetssatsningar. Framkomlighe-
ten för de långa och tunga transporterna måste förbättras. Godstransporter tenderar att 
öka mellan Narvik via E10 till b l a Haparanda. 
 
Ombyggnad av stambanan Kiruna –Gällivare- Boden- Luleå. 
 
Uppförande av fler mötesplatser och hastighets höjande åtgärder. 
 
Åtgärderna behövs för att restiderna ska kunna förbättras samt är en förutsättning för en 
stark norrbottnisk turistutveckling. 
 
Person och godstransporter på järnväg är det färdsätt som medför mindre miljöpåverkan 
och högre trafiksäkerhet än andra alternativ. 
 
Norrbottniabanan byggs enligt  tidigare tidplan och ej skjuts på framtiden är ett oåter-
kalleligt krav med anledning av förestående satsningar på näringsliv och turism. 
 
Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen antar service och teknikförvaltningen förslag till yttrande och att 
beslutet översänds till länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

1. Remiss av förslag till Länstransportplan 2010-2012 för Norrbottens län. 
 

Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) att kommunstyrelsen 
antar upprättat yttrande med kompletteringen att inlandsbanan måste upprustas på 
sträckan mellan Gällivare och Arvidsjaur.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Stig 
Erikssons m.fl. förslag. 
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 KS/2009:506 - 012 

 
§ 233 
Kommunstyrelsens styrkort 2010  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifalla förslag till styrkort 2010, 
 
att styrkortet för 2010 gäller fr.o.m.1 januari 2010. 
 
Bakgrund 
Under augusti 2009 har kommunstyrelsen reviderat sitt styrkort för 2009 och utarbetat 
ett förslag på styrkort för 2010. En del ändringar/revideringar, tillägg och omformule-
ringar har gjorts jämfört med det föregående styrkortet för 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Styrkortsförslaget med mål och mått  kommer att ha konsekvenser på ekonomin men 
vilka de kommer att bli under 2010 är omöjliga att i dagsläget lyfta fram.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Styrkortet för 2010 innebär att kommunstyrelsen anser det viktigt att barn- och unga får 
möjlighet till delaktighet och inflytande på olika sätt. De skall också ges möjlighet till 
att delta i samhällsplaneringen som kommunen ansvarar för.  
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla förslag till styrkort 2010. 
 
att styrkortet för 2010 gäller from. 1januari 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till styrkort för kommunstyrelsen 2010 
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 KS/2009:524 - 865 

 
§ 234 
Ridklubben Dundret ansöker härmed om utökat driftsbidrag för 2009   
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Ridklubben Dundrets ansökan om extra driftsbidrag, 
 
att medel tas från utvecklingsmedel. 
  
Bakgrund  
Ridklubben Dundret anhåller i rubricerat ärende om omgående extra driftsbidrag för att 
hålla verksamheten och fastigheten igång i avvaktan på kommunalt ställningstagande 
om framtida driftsformer för Ridhuset och dess verksamhet. Föreningen anger att man 
lever på checkkrediter och i omedelbar närhet av att tvingas permittera anställda. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet funnit det skäligt att 
tillstyrka Ridklubbens begäran med anledning av att kommande utredningar om alterna-
tiva driftsformer drar iväg tids och beslutsmässigt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreningen begär 493 000 :- för att upprätthålla verksamheten året ut. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förödande konsekvenser då den mest populära flickverksamheten i kommunen riskerar 
upphöra. 
 
Förslag till beslut 
att bevilja Ridklubben Dundrets ansökan om extra driftsbidrag  
 
Beslutsunderlag 

1. Service- och teknikförvaltningens förslag avseende ansökan om extra driftsbi-
drag. 

2. Ansökan 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Margareta Hen-
ricsson (ns) i enlighet med förslag till beslut och att medel tas från utvecklingsmedel. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Bir-
gitta Larssons m.fl. förslag.  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  391 (392) 
 
 2009-09-21 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:144 - 106 

 
§ 235 
Operativt förebyggande arbete  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att omgående starta upp ett operativ förebyggande arbete mot alkohol och droger bland 
Gällivare kommuns ungdomar knutet till samarbetsavtal mellan Gällivare kommun och 
polisen undertecknat 2009-06-24. 
 
att handlingsplaner med ekonomiska konsekvenser presenteras till kommunstyrelsens 
möte i oktober.  
 
Bakgrund 
Under de senaste åren har tillgängligheten på droger ökat markant, attityderna blivit allt 
mer drogliberala. Polis, skola och socialtjänst noterar att allt fler barn glider in i krimi-
nalitet och droger. Mot bakgrund av detta behöver alla krafter samlas för att stärka 
skyddsfaktorerna, tidigt uppmärksamma barn med riskbeteenden (såsom ex. skolk, al-
kohol och/eller narkotika bruk) och åtgärder snabbt sättas in.  
 
Det föreslås att en tvärsektoriell arbetsgrupp tillsätts för att koncentrera sig på den akuta 
drogproblematiken. Syftet med gruppen är se till att konkreta handlingsplaner upprättas 
och att ett operativt långsiktigt förebyggande arbete vidtas.  
 
I arbetsgruppen skall Kommunstyrelsen representeras av den alkohol och drogpolitiska 
samordnaren, Barn, Utbildning och Kulturförvaltningen, Socialförvaltningen samt Ser-
vice och Teknikförvaltningen skall utse vardera en representant. Polisen skall utse två 
personer. Gruppen kommer att ledas av den alkohol- och drogpolitiska samordnaren.  
 
Arbetet planeras starta omgående och pågå under ett år med möjlighet till förlängning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för att genomföra ett effektivt förebyggande arbete kan i dagsläget inte 
specificeras. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Insatsen avser att påverka barns och ungdomars hälsa positivt.   
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Förslag till beslut 
Att omgående starta upp ett operativ förebyggande arbete mot alkohol och droger bland 
Gällivare kommuns ungdomar knutet till samarbetsavtal mellan Gällivare kommun och 
polisen undertecknat 2009-06-24. 
 
Att eventuella kostnader belastas KS budget 
 
Beslutsunderlag 
1. Avtal mellan Polisen och Gällivare kommun om brottsförebyggande arbete, 2009-06-
24 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar; 
 
att omgående starta upp ett operativ förebyggande arbete mot alkohol och droger bland 
Gällivare kommuns ungdomar knutet till samarbetsavtal mellan Gällivare kommun och 
polisen undertecknat 2009-06-24. 
 
Att handlingsplaner med ekonomiska konsekvenser presenteras till kommunstyrelsens 
möte i oktober.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tom-
my Nyströms förslag. 
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Moderata Samlingspartiet
i Gällivare Justeringsanteckning

2009-09-28

Angående Alkohol och drogrörebyggande arbetet

Undertecknad anser att beslut togs om att utöka styrgruppen för alkohol och
drogförebyggande arbetet med en representant från oppositionen.

,I1

Lars Alriksson (m)
Justerare

cf  " 001 9/66
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