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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 22 mars 2010, kl.10:00-17:00 
 Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 23 mars 2010, kl. 10:00-16:00 
 
Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande  

Birgitta Larsson (s) 
 Roland Axelsson (s)   

Maria Åhlén (s) §§ 27, 29-40, 43-54 
 Wania Lindberg (s)   

Maria Israelsson (s) §§ 27-43, 45-54 
 Stig Eriksson (v)   

Jeanette Wäppling (v) 
 Margareta Henricsson (ns)  

Tommy Krigsman (ns) ej tj., 10:00-16:00, 10:00-14:00 
Lars Alriksson (m)   
Gunilla Peterson (fp)   

 
 
Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef  

Helena Morén, kommunsekreterare 
 Ulf Hansson, näringslivschef, § 31  

Anders Åhl, informationschef, § 31 
Inga-Maj Backman, förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen, § 42 
Bernd Lass, ordf. Service- och teknikn., f.d. ordf. Matlaget i Gällivare AB, § 42 
Kjell Wallgren, förv.chef Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, § 42 
Börje Johansson, ordförande Barn-, utbildning- och kulturnämnden, § 42 

 Marianne Jonsson, socialchef, § 42 
Rita Poromaa, ordförande Socialnämnden, § 42 

 Göran Sandström, ekonomichef, § 28, 41, 42, 44 
 Peter Ejerlund, ekonom, § 28, 41, 42, 44 

Marie Rydström Karlsson, ekonom, § 42 
Birgitta Palo Johansson, ekonom, § 42 
Elsy Nordvall, ekonom, § 42 
Mats Eriksson, VD Gällivare Värmeverk AB, § 42 
Annchatrin Haglund, VD Matlaget i Gällivare AB, § 42 
Märit Palo, VD TOP bostäder AB, § 42 
Berne Sehlberg, ordförande TOP bostäder AB, § 42 
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Utses att justera Gunilla Peterson (fp) 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 25 mars 2010, kl.10:00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 27-54 
  Helena Morén 
 
 Ordförande 
  Tommy Nyström 
 
 Justerande  
  Gunilla Peterson  
  
 
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2010-03-22 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-03-26 Datum för anslags nedtagande 2010-04-19 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Helena Morén   
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 KS/2010:8 -101 

 
§ 27 
Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser 2010  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna, 
 
att Steve Ärlebrand (s) medverkar vid Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners 
årsstämma. 
 
Delgivningar 
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 
 
1. KS 2010:6 100 
2010:6 – Nya allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörs-
verksamhet (ABK 09). 
 
2010:10 – Kommunal fastighetsavgift. Prognos för 2010. 
 
2010:11 – Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på 
äldreområdet 2010. 
 
2010:12 – Budgetförutsättningar för åren 2010-2013. 
 
2010:16 – Tröskelvärden vid offentlig upphandling. 
 
2.   KS 2010:22 020 
Svensk Solarieförening har den 25 januari 2010 inkommit med en skrivelse angående 
bristande information från Strålskyddsmyndigheten. 
 
3.   KS 2010:21 050 
Länsrätten i Norrbottens län har den 20 januari 2010 beslutat om att upphandlingen av 
”Leverans av elinstallationsmaterial. Ramavtal” inte får avslutas innan länsrätten  
beslutat något annat. 
 
4.  KS 2010:21 050 
Länsrätten i Norrbottens län har den 21 januari 2010 inkommit med ett föreläggande om 
yttrande angående upphandlingen av ”Leverans av elinstallationsmaterial. Ramavtal”. 
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5.  KS 2010:48 140 
UC AB har den 26 januari 2010 inkommit med en näringslivsanalys för Gällivare 
kommun 2009. 
 
6.   KS 2010:52 121 
Regeringskansliet, Finansdepartementet har den 25 januari 2010 beslutat om delning av 
förordning om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister. 
 
7.  KS 2010:49 435 
Fiskeriverket har den 20 januari 2010 skickat en remiss angående förslag till ändring av 
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena. 
 
8.  KS 2010:64 007 
PricewaterHouseCoopers har den 21 januari 2010 meddelat att revisorerna i Gällivare 
kommun har beslutat inleda en granskning av hur minoritetsspråkslagstiftningen  
tillämpas i kommunen. 
 
9.  KS 2010:70 109 
Sametinget har den 26 januari 2010 beslutat om utbetalning av statsbidrag till  
kommuner som ingår i förvaltningsområdet för samiska. 
 
10.  KS 2010:73 615 
Skolverket har den 29 januari 2010 beslutat om statsbidrag för utbildning till yrkes-
förare inom gymnasial vuxenutbildning. 
 
11.   KS 2010:76 430 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 26 januari 2010 i en skrivelse informerat om att de har 
fått i uppdrag att på regional nivå samordna arbetet i länet med anpassning till ett för-
ändrat klimat för att minska samhällets sårbarhet. 
 
12.  KS 2010:74 615 
Skolverket har den 29 januari 2010 beslutat om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial 
vuxenutbildning. 
 
13.  KS 2010:83 370 
Energimyndigheten har den 28 januari 2010 beslutat om statligt stöd till energi-
effektivisering i kommuner och landsting. 
 
14.  KS 2010:82 282 
Ullatti Samfällighetsförening m fl har den 2 februari 2010 inkommit med en intresse-
anmälan av att hyra lokaler i Ullatti skolbyggnad med slöjd- och gymnastiksal, tvätt-
stuga och tillbyggd dagisdel. 
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15.  KS 2010:84 533 
Rikstrafiken har den 2 februari 2010 inkommit med en skrivelse angående flygtrafiken 
på Gällivare flygplats. 
 
16.  KS 2010:88 106 
Sveriges Kommuner och Landsting har den 22 januari 2010 beslutat om en överens-
kommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till  
implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. 
 
17.  KS 2010:21 050 
Centrala inköpsfunktionen har den 28 januari 2010 yttrat sig till Länsrätten i Norrbot-
tens län angående offentlig upphandling avseende leverans av elinstallationsmaterial. 
 
18.  KS 2010:93 609 
Koskullskulle Intresseförening (KIF) m fl har den 5 februari 2010 inkommit med en 
skrivelse angående uthyrning av Allaktivitetshuset Myran i Koskullskulle. 
 
19.  KS 2009:715 149 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 25 januari 2010 beslutat om bidrag ur bygdemedel 
med 50 % för anläggning av bergvärme på fastigheten Nunisvaara 1:4 (Nunisparken). 
 
20.  KS 2010:91 100 
Handikappförbunden, centralt har den 2 februari 2010 utkommit med erbjudande att 
medverka i kurser, konferenser och seminarier. 
21  KS 2010:71 141 
Företagsbolaget har den 19 januari 2010 kommit med ett förslag angående nytt centrum. 
 
22.  KS 2009:683 142 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 4 februari 2010 beslutat bevilja bygdemedel med 50 
% för upprustning av Sammakko Fritids och Skoterförenings lokaler. 
 
23.  KS 2010:103 100 
Migrationsverket har den 8 februari 2010 kommit med en skrivelse angående organise-
rad vidareflyttning. 
 
24.  KS 2009:649 619 
Kommunfullmäktiges ordförande har den 8 februari 2010 yttrat sig angående över-
klagan från SKP gällande kommunfullmäktiges beslut den 25 januari 2010 § 10. 
 
25.  KS 2010:121 140 
Företagsbolaget har den 11 februari 2010 lämnat en rapport från Cesardagen, Luleå 
Tekniska Universitet, 25 november 2009. 
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26.  KS 2007:268 840 
Utvecklingsenheten har den 22 januari 2010 rekvirerat hos Länsstyrelsen i Norrbottens 
län medel för Laponiaprocessen. 
 
27.  KS 2010:106 107 
Lapplands kommunalförbund har lämnat en årsredovisning för 2009. 
 
28.  KS 2010:134 702 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 16 februari 2010 inkommit med förfrågan 
rörande kommunstyrelsens yttrande kring Kocken & Assistentens AB:s ansökan om 
alkoholtillstånd. 
 
29.  KS 2010:136 370 
Miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt har den 16 februari lämnat en rapport angående 
fågelstudie vid Sjisjka i Gällivare kommun. 
 
30.  KS 2009:649 619 
Förvaltningsrätten i Luleå har den 17 februari 2010 meddelat dom angående mål 672-10 
E, laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
 
31.  KS 2010:140 007 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 16 februari 2010 lämnat en granskning av  
arbetsmarknadsavdelningens verksamhet. 
 
32.  KS 2010:139 007 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 16 februari 2010 lämnat en granskning av 
kommunens tillgänglighet via telefon. 
 
33.  KS 2010:141 007 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 16 februari 2010 lämnat en granskning av  
styrelsens och nämndernas ansvarsutövande. 
 
34.  KS 2010:21 050 
Centrala Inköpsfunktionen i Gällivare kommun och TOP bostäder AB har den 15  
februari 2010 yttrat sig i mål 102-10, offentlig upphandling avseende leverans av  
elinstallationsmaterial. 
 
35.  KS 2010:146 730 
Sveriges Kommuner och Landsting har den 15 februari 2010 kommit med information 
angående projektet Enkelt avhjälpta hinder. 
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36.  KS 2010:148 049 
Sveriges Kommuner och Landsting har den 16 februari 2010 beslutat angående  
engångsutdelning till medlemmarna. 
 
37.  KS 2010:21 050 
Förvaltningsrätten i Luleå har den 19 februari 2010 meddelat dom i målet 589-10E, 
överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. 
 
38.  KS 2010:82 282 
PRO samorganisationen i Gällivare har den 1 mars 2010 kommit med en skrivelse  
angående Ullattis Slöjdsal. 
 
39.  KS 2010:178 105 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 19 februari 2010 beslutat om tillstånd enligt 19 
§ naturvårdslagen för att bygga vindskydd och TC/vedförråd efter Gränsleden-
Rádjebálges sträckan mellan Ritsem och väständan på sjön Ruotsajávrre, inom  
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1, Gällivare kommun. 
 
40.  KS 2009:150 105  
Länsstyrelsen och Interreg IV A Nord har den 16 februari 2010 beslutat om utbetalning 
2 för projekt Gränsleden – Marknadsföring. 
 
41.  KS 2010:57 106 
Arbetsförmedlingen har den 13 januari 2010 skickat minnesanteckningar från arbets-
marknadsrådet den 3 december 2009. 
 
42.  KS 2010:85 103 
Kommunförbundet Norrbotten har skickat ut ett nyhetsbrev januari 2010. 
 
43.  KS 2009:68 107 
Inlandskommunerna ekonomiska förening har skickat protokoll från styrelsesamman-
trädet den 14 december 2009. 
 
44.  KS 2010:85 103 
Kommunförbundet Norrbotten har skickat ut ett nyhetsbrev februari 2010. 
 
45.  KS 2010: 145 761 
Protokoll har inkommit från styrgruppmöte 2010-01-14, Alkohol- och drogförebyggan-
de arbete.   
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46. 
Protokoll har inkommit ifrån: 
 - Miljö- och byggnämnden 2010-02-04. 
 
 
Anmälningar 
1. KS 2010:5  257 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har jml delegation meddelat att  
Gällivare kommun inte avser att utnyttja sin förköpsrätt i följande fastighetsförvärv: 
 
Anders Sjölunds planerade förvärv av fastigheten Gällivare Nattavaara 6:8 från  
nuvarande ägaren till fastigheten M A Invest Handelsbolag. 
 
Anders Sjölunds planerade förvärv av fastigheten Gällivare Ullatti 17:35, Ullatti 17:13 
samt Ullatti 17:8 från nuvarande ägarna till fastigheterna Maarit Rova och Magnus 
Lundgren. 
 
John Kopparis planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 23:20 från  
nuvarande ägaren till fastigheten Prästlönetillgång, Svenska kyrkan genom Luleå Stifts 
Prästlönetillgångar. 
 
Alviks Fastighets AB:s planerade förvärv av tomträtten Gällivare Gällivare 12:94 från 
nuvarande ägaren till tomträtten Alviks Trafik AB. 
 
Anders och Ulla Segerlunds planerade förvärv av fastigheten Gällivare Myråsen 15 från 
nuvarande ägaren till fastigheten LKAB. 
 
Magnus Lundbergs planerade förvärv av fastigheten Gällivare Ullatti 3:7 från  
nuvarande ägarna till fastigheten Signar Isaksson-Tieva, Ingemar Isaksson-Tieva,  
Majvor Nilsson Ylitalo, Eivor Karlsson, Nina Isaksson-Tieva och Christer Isaksson  
Tieva. 
 
Lars Nilssons planerade förvärv 1/3 av fastigheten Gällivare Ullatti 4:10 (avser den del 
av fastigheten som säljaren förvärvat 1996) från nuvarande ägaren till fastigheten  
Staffan Nilsson. 
 
Marcus Zetterqvist och Veronica Junros Nilssons planerade förvärv av fastigheterna 
Gällivare Gällivare 12:479, Gällivare 12:480 och Gällivare 12:481 från nuvarande  
ägaren till fastigheterna LKAB. 
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Lars Nilssons planerade förvärv 1/3 av fastigheten Gällivare Ullatti 4:10 (avser den del 
av fastigheten som säljaren förvärvat 1978) från nuvarande ägaren till fastigheten  
Staffan Nilsson. 
 
Norrvidden Norrland ABs planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 12:334 
från nuvarande ägaren till fastigheten Norrvidden Delägare Norr AB. 
 
Claes och Christina Wallnérs planerade förvärv av fastigheten Gällivare Saivorova 4:21 
från nuvarande ägaren till fastigheten Arne Jonasson. 
 
Fredrik Nilssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Malmberget 1:167 från  
nuvarande ägaren till fastigheten Sveaskog Förvaltnings AB. 
 
2.  KS 2010:5  257 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har jml delegation meddelat att  
Gällivare kommun inte avser att påkalla prövning enligt lagen om förvärv av hyres-
fastighet i följande fastighetsförvärv: 
 
Anders Sjölunds planerade förvärv av fastigheterna Gällivare Ullatti 17:35, Ullatti 
17:13 samt Ullatti 17:8 från nuvarande ägarna till fastigheterna Maarit Rova och  
Magnus Lundgren. 
 
Norrvidden Norrland AB:s planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 12:334 
från nuvarande ägaren till fastigheten Norrvidden Delägare Norr AB. 
 
3.  KS 2010:16  409 
Kommunstyrelsens ordförande har den 26 januari 2010 svarat en kommunmedborgare 
angående förslag om förbud mot användning av pyrotekniska varor mm. 
 
4.  KS 2010:65  045 
Ekonomichefen har den 28 januari 2010 jml delegation beslutat om ökad interkredit till 
Gällivare Värmeverk från 5 mkr till 25 mkr samt förlängd att gälla tom 2010-02-28. 
Därefter fr o m 2010-03-01 t o m 2010-08-31, 5 mkr. 
 
5.  KS 2010:65  045 
Ekonomichefen har den 28 januari 2010 jml delegation beslutat om ökad interkredit till 
TOP bostäder AB från 5 mkr till 45 mkr för perioden 2010-01-26 – 2010-03-31,  
därefter åter 5 mkr tom 2010-12-31. 
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6.  KS 2010:86  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 28 januari 2010 jml delegation beslutat att anta 
anbud leverans av VS/VA material från Gällivare Rör AB. Ramavtal. Avtalstid 2010-
01-01 – 2011-12-31, 2 år med rätt till förlängning 1 år. 
 
7.  KS 2010:125  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 5 februari 2010 jml delegation beslutat att anta 
anbud fordonsförsäkring från Trygg-Hansa. 
 
8.  KS 2010:127  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 8 februari 2010 jml delegation beslutat att anta 
anbud byggservice; byggarbeten från Rovas fastighetsservice HB och TN Bygg och 
Fastighet AB. Ramavtal. Avtalstid 2010-01-01 – 2011-12-31, 2 år med rätt till förläng-
ning 1 år. 
 
9.  KS 2009:716  319 
Kommunstyrelsens ordförande har den 2 februari 2010 jml delegation skickat ett beslut 
till Posten med en rekommendation att ändra postnummer för Skaulo och Puoltikas-
vaara. 
 
10.  KS 2010:42  800 
Lotterihandläggaren har den 31 januari 2010 beslutat jml delegation att godkänna Ullatti 
Idrottsförening om registrering för anordnande av lotterier under tiden 2010-02-01 – 
2013-01-31 med ett insatsbelopp om högst 20 basbelopp. 
 
11.  KS 2010:143 049 
Ekonomienheten har den 16 februari 2010 jml delegation beslutat om nedskrivning av 
kundfordringar med 8 909 kr. 
 
12.  KS 2010:135  164 
Kommunstyrelsens ordförande har den 16 februari 2010 jml delegation lämnat yttrande 
om ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 2010. 
 
13.  KS 2010:105  805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 1 mars 2010 jml delegation beslutat bevilja 
20 000 kr till nyproduktion av en konstbok av Britta Marakatt-Labba och Jan Erik 
Lundström.   
 
14.  KS 2010:13  805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 1 mars 2010 jml delegation beslutat bevilja 5 000 
kr till Riksorganisationen Same Ätnams projekt Samisk Centrum mot diskriminering. 
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15.  KS 2010:142  805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 1 mars 2010 jml delegation beslutat bevilja 
40 000 kr till Biblioteket Gällivare kommun till inköp av samiska, meänkieli och finsk 
litteratur. 
 
16.  KS 2010:179  805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 3 mars 2010 jml delegation beslutat avslå  
ansökan om 20 000 kr till skolresa för klass 4 och 5 vid Sameskolan. 
 
 
Kurser/inbjudningar 
1. Kongress Landsbygdsriksdagen 2010 – ”Där generationer möts – utvecklas lands-
bygden” 
Datum: 2010-05-06 – 2010-05-09 
Plats: Sunne 
Pris: 4 800 kr inkl. moms 
 
2. Årsstämma Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 
Datum: 2010-05-20 – 2010-05-21 
Plats: Järvsöbaden 
Pris: Inga kostnader 
 
3. Kommunförbundet Norrbotten – Kommunala protokoll 
Datum: 2010-05-05 
Plats: Luleå 
Pris: 1 900 kr exkl. moms 
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 KS/2010:53 -042 

 
§ 28 
Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2010  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till de nämnder som prognostiserat underskott för år 2010 att vid kommun-
styrelsens sammanträde den 26 april 2010 redovisa åtgärder för att åstadkomma budget i 
balans. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående budgetuppföljning. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Birgitta Larsson (s) 
och Margareta Henricsson (ns) att uppdra till de nämnder som prognostiserat underskott 
för år 2010 att vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2010 redovisa åtgärder 
för att åstadkomma budget i balans. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Gunilla Peterson (fp) att föreslå  
kommunfullmäktige besluta att Barn-, utbildning- och kulturnämnden upprättar en  
budget i enlighet med tilldelad ram. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
styrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag.  
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 KS/2010:54 -101 

 
§ 29 
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2010   
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående Malmberget 
 
Vid dagens sammanträde informerar Tommy Nyström (s) om Malmfältsgruppens möte 
där bland annat regelverk utanför staketet, inlösen, snabbare miljöutredningar, och ett 
nytt informationskontor rörande Nya Gällivare diskuterades. 
 
Lennart Johansson, kommunchef, har varit i kontakt med Bergsstaten och bland annat 
diskuterat möjligheten att förvärva mark utanför gruvområdet. 
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 KS/2010:55 -101 

 
§ 30 
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2010  
 
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 kommunala råden. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Wania Lindberg (s) om Rådet för funktionshinder-
frågors sammanträde 2010-02-24, där bland annat klagomål rörande färdtjänst, samt 
tillgänglighet för rullstolsbundna upptogs till behandling. Rådet skall även lämna  
yttranden på Folkhälsopolitisk plan, samt Landsbygdspolitiskt handlingsprogram. 
 
Jeanette Wäppling (v) informerar om Kommunala pensionärsrådet. Vid det senaste  
mötet upptogs bland annat frågor rörande äldreboende, färdtjänst, samt yttrande kring 
motionen ”Införande av valfrihetssystem i Gällivare kommun” till behandling. 
 
Jeanette Wäppling (v) informerar om Ungdomsrådets senaste möte. Disco under  
marknadshelgen, studiedag kring könssjukdomar, samt kurator/psykolog på Ungdoms-
mottagningen upptogs till behandling. Jeanette Wäppling informerar även om  
kommande möte. 
 
Birgitta Larsson (s) informerar om Landsbygdsrådet. 7 mars firades den internationella 
kvinnodagen med heldagsaktiviteter och föreläsningar på Sjöparksskolan. Omkring 150 
personer deltog i firandet. 
 
Birgitta Larsson (s) informerar om Hälsorådet. 19-20 april är Fryshusandan i Gällivare 
och kommer att hålla workshops och föreläsningar för ungdomar och vuxna. Birgitta 
Larsson informerar även om bland annat en kommande föreläsning rörande folkhälso-
frågor, ett nytt projekt kring övervikt och fetma, samt Öckerömodellen  
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 KS/2010:56 -101 

 
§ 31 
Information angående "Nya Gällivare" - 2010  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående ”Nya Gällivare”. 
 
Anders Åhl, informationschef, och Ulf Hansson, näringslivschef, informerar vid dagens 
sammanträde om Nya Gällivare. Informationsplatser med bland annat utställnings-
montrar och interaktiva storbildsskärmar planeras att installeras i före detta Gunilla-
skolan, samt i kommunhusets foajé. Storbildskärmar planeras även att placeras på  
Gällivare museum, Lapland Airport, samt det framtida resecentret. Ulf Hansson  
informerar även om den nya hemsidan, kommande tester av energiteknik för villor i 
samarbete med LKAB och Hållbara Städer, energikartläggning ur ett närings- och till-
växtperspektiv, nya planeringsverktyg och kommande seminariedagar. 
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 KS/2009:245 -107 

 
§ 32 
Rapport enligt bolagsordningen för TOP bostäder AB - 2009  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport enligt bolagsordningen för oktober-december 2009, TOP bostäder AB. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 36. 
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 KS/2009:133 -107 

 
§ 33 
Avrapportering till kommunstyrelsen av ägardirektiv under 2009, TOP bostäder AB  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga avrapporteringen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB har inkommit med avrapportering t.o.m. 2009-06-30 i enlighet med 
ägardirektiv.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att med godkännande lägga avrapporteringen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Avrapportering TOP bostäder AB. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 37. 
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 KS/2009:718 -106 

 
§ 34 
Stiftelserna Luleå- och Råneå Älvdals framtida uppdrag, funktion och roll  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att Gällivare kommun förordar en avveckling av stiftelserna Luleå och Råneå Älvdalar, 
i enlighet med alternativ 1 i den utredning som stiftelsernas styrelse lämnat,  
 
att kommunledningskontoret tillsammans med service och teknikförvaltningen får  
uppdrag att utreda driftskonsekvenser och ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Älvdalarnas styrelse fick av årsstämman 2009 i uppdrag att se över älvdalarnas uppdrag, 
funktion och roll. Styrelsen har diskuterat och utrett älvdalarnas funktion idag med det 
ursprungliga uppdrag som instiftande kommuner ålade stiftelserna Luleå älvdal och 
Råneå älvdal. 
 
Stiftelserna har idag inga uppdrag kring fiskeprojekt i form av återställningsarbeten, 
byggande av lekbottnar etc. De uppdrag som formellt finns kvar är att samordna  
Malmens Vägs drift & underhåll samt informationsskyltning kring Hermelins Rid & 
Vandringsleder, fiske mm samt väginformationsprojektet. Potentiella större uppdrag för 
stiftelserna att driva i projektform är fortsatt restaurering efter flottningsepoken och  
förbättring av fiskens lek- och livsmiljö i båda älvdalarnas biflöden. 
 
Stiftelsernas styrelser har utrett olika alternativ enligt alternativ 1-2 enligt bilaga.  
Styrelserna har därefter beslutat och i enlighet med årsstämmans inriktning beslutat att 
tillsända instiftande kommuner samt Vattenfall förslagen om fortsatt verksamhet eller 
nedläggning av stiftelserna samt bilägga stiftelsernas stadgar. Styrelserna önskar att de 
instiftande kommunerna samt Vattenfall noggrant överväger älvdalarnas framtida  
funktion och svarar senast 1 mars så att frågan kan avhandlas vid kommande årsstämma 
den 26 mars 2010. 
 
Utredning en har lett fram till två alternativ. Ett alternativ är att instiftarna söker  
stiftelserna i permutation. Det andra alternativet är att stiftelserna behålls i nuvarande 
form men ändrat uppdrag.  
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Ekonomiska konsekvenser 
En avveckling av stiftelserna innebär enligt utredningen att kostnaderna drift och under-
håll av Malmens Väg och Hermelins rid- och vandringsled tillfaller respektive kommun. 
Kostnaderna för inventering av avvecklingskostnader inryms inom stiftelsernas till-
gångar. Eventuellt kan kostnader för övertagande av anläggningar uppkomma. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En avveckling av stiftelserna bedöms inte beröra barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Gällivare kommun förordar en avveckling av stiftelserna Luleå och Råneå Älvdalar, 
i enlighet med alternativ 1 i den utredning som stiftelsernas styrelse lämnat,  
 
att kommunledningskontoret tillsammans med service och teknikförvaltningen får 
uppdrag att utreda driftskonsekvenser och ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från styrelserna i stiftelserna Luleå och Råneå Älvdalar. 
2. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2010-01-07. 
3. Kommunstyrelsen Boden, 2010-02-22 § 28. 
4. Fritidsnämnden Luleå, 2010-01-27 § 7. 
5. Kommunfullmäktige Jokkmokk, 2010-02-22 § 10. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 38. 
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 KS/2009:737 -730 

 
§ 35 
Redovisning och utvärdering av minoritetspolitisk handlingsplan  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog den 29 maj 2006 § 64, Mål och riktlinjer för  
Minoritetspolitisk handlingsplan. Redovisning har upprättats. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget till beslut innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2010-01-04. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2006-05-29 § 64. 
3. Minoritetspolitisk handlingsplan. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 41. 
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 KS/2009:249 -107 

 
§ 36 
Upphävande av stadgar för Gällivare kommuns näringslivsstiftelse  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Stadgar för Gällivare kommuns näringslivsstiftelse upphävs, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 1995-11-27 § 189 upphör att gälla. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-05, § 194, att avveckla Gällivare kommuns 
näringslivsstiftelse i och med inrättandet av en utvecklingsavdelning och ett närings-
livsutskott inom kommunstyrelsen. Parallellt med utvecklingen av den nya organisa-
tionen för näringslivs- och utvecklingsfrågor så har arbetet med att avveckla närings-
livsstiftelsen bedrivits. Länsstyrelsen beslutade 2009-10-23 att avveckla stiftelsen efter 
formell hemställan från stiftelsen. Samtidigt beslutade skattemyndigheten att av-
registrera stiftelsens organisationsnummer. I och med detta är stiftelsen avvecklad och 
därmed kan också stiftelsens stadgar utgå från Gällivare kommuns författningssamling. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet bedöms inte påverka barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Stadgar för Gällivare kommuns näringslivsstiftelse upphävs, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 1995-11-27 § 189 upphör att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
1. Stadgar för Gällivare kommuns näringslivsstiftelse. 
2. Länsstyrelsen beslut 2009-10-23. 
3. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2010-01-26. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 44. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  73 (96) 
 
 2010-03-22 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:36 -106 

 
§ 37 
Förslagen till aktieägaravtal och bolagsordning för IT Norrbotten och NENET  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslagen till bolagsordning och aktieägaravtal för Norrbottens Energi-
kontor AB och Informationsteknik i Norrbotten AB,  
 
att i övrigt delge kommunförbundet Gällivare kommuns synpunkter på bolagsordningen 
och aktieägaravtal. 
 
Bakgrund 
Styrelsen i Kommunförbundet Norrbotten har den 10 december 2009 lämnat ett förslag 
till ny bolagsordning och aktieägaravtal för Norrbottens energikontor AB (NENET) 
samt Informationsteknik i Norrbotten AB (IT Norrbotten) i vilka Gällivare kommun är 
delägare tillsammans med övriga medlemskommuner i Kommunförbundet Norrbotten 
och landstinget i Norrbottens län.  
 
Landstingsfullmäktige har den 14 oktober 2009 beslutat anta förslagen till bolags-
ordning och aktieägaravtal för de ovan angivna aktiebolagen, och styrelsen i Kommun-
förbundet Norrbotten rekommenderar medlemskommunerna att anta förslagen till  
bolagsordningarna samt aktieägaravtalen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-03-01 § 45 att lämna ärendet öppet till 
kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-22. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den föreslagna bolagsordningen och det föreslagna aktieägaravtalet för Norrbottens 
energikontor innebär att landstinget i Norrbottens län äger hälften av aktierna i bolaget 
medan aktieposten i respektive medlemskommun utgör 1/28 (ca. 3,57 %) av det totala 
antalet aktier i bolaget. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 280 000 SEK.  I förslaget till 
aktieägaravtal förbinder sig kommunerna att lämna ett årligt aktieägartillskott till  
bolaget om 2 SEK per kommuninnevånare och landstinget ska lämna ett årligt aktie-
ägartillskott till bolaget om 1 000 000 SEK.  
 
För IT Norrbottens del innebär förslaget till aktieägaravtal att aktieägarna i IT Norrbot-
ten förbinder sig, i det fall bolaget upphör, att stå för kostnaderna för avtalen för region-
fibernätet med Song Networks AB och Vattenfall Eldistribution AB fram till år 2025. 
Enligt angivet aktieägaravtal uppgår kostnaderna för dessa avtal till cirka en (1) miljon 
kronor årligen.  
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Vidare stadgar aktieägaravtalet att vid parts kontraktsbrott som är av väsentlig betydelse 
för annan part har skadelidande part eller parter rätt till inlösen av kontraktsbrytande 
parts aktier i bolaget till ett värde av 75 % av marknadsvärdet på aktierna, om inte 
rättelse sker av kontraktsbrytande part inom 60 dagar efter skriftligt meddelande om 
avtalsbrottet.  
 
Vad gäller aktieägartillskott till NENET finns budgeterat 37 000 kronor årligen för  
detta, och förslaget till aktieägaravtal innebär ingen förändring vad gäller aktieägar-
tillskottet till bolaget. 
 
Förslaget till aktieägaravtal för IT Norrbotten innebär ingen förändring vad gäller de 
ekonomiska konsekvenserna jämfört med nu gällande konsortialavtal.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslagen bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn eller ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att inte godkänna förslagen till bolagsordning och aktieägaravtal för Norrbottens  
Energikontor AB och Informationsteknik i Norrbotten AB. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från Kommunförbundet Norrbotten 10 december 2009 § 59. 
2. Sammanställning och specifikation av föreslagen bolagsordning och aktieägaravtal 
för Informationsteknik i Norrbotten AB. 
3. Sammanställning och specifikation av föreslagen bolagsordning och aktieägaravtal 
för Norrbottens energikontor AB. 
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2010-02-11. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 45. 
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 KS/2010:183 -823 

 
§ 38 
Lokalt tillfälligt skoterförbud inom Girjas Sameby, område 4  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lokalt tillfälligt skoterförbud för förbudsområde 4 enligt bilagda karta gäller under 
tiden 8 mars till 1 maj, med undantag för angivna färdstråk. Fr o m 2 maj gäller det  
ursprungliga område 4. Samebyn meddelar om förbud erfordras från 2 maj senast 2 
veckor innan förbudet ska träda i kraft. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun ansvarar för beslut om de tillfälliga lokala skoterförbuden för ren-
näringen. Normalt sker förfarandet genom samråd med berörda samebyar och därefter 
kungörelse enligt gällande trafikförordningar och förfarande för trafikregleringar. 
 
Vid samrådsgruppens sammanträde den 25 februari i år kunde inte samråd uppnås  
beträffande område 4, Girjas Sameby.  
 
Samebyn yrkar att skoterförbud i område 4 införs omedelbart och till barmarksperioden. 
För att tillgängliggöra möjligheten att vinterfiska undantas ett färdstråk från Nikka-
luokta över Larkin till Urttijavvri och omgivande sjöar samt även från söder (Kaitum-
sjöarna). Förbudet kan hävas tidigare p g a att renarna flyttat från området. Om så sker 
meddelar samebyn så att ny kungörelse kan göras. 
 
Gällivare kommun konstaterar att samebyns yrkande innebär stora inskränkningar för 
det rörliga friluftslivet och föreslår en kompromiss med ett mindre förbudsområde under 
tiden 8 mars till 1 maj samt föreslagna undantag för färdstråk. Fr o m 2 maj gäller det 
ursprungliga område 4. Samebyn meddelar om förbud erfordras från 2 maj senast 2 
veckor innan förbudet ska träda i kraft. 
 
Eftersom enighet inte kan uppnås för Förbudsområde 4 överlämnas frågan om förbud i 
detta område till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet föranleder inga ytterligare ekonomiska åtaganden (förutom sedvanlig annonse-
ring). 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms inte beröra barn och ungdomar. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  76 (96) 
 
 2010-03-22 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret i samråd med service och teknikförvaltningen föreslår 
 
att lokalt tillfälligt skoterförbud för förbudsområde 4 enligt bilagda karta gäller under 
tiden 8 mars till 1 maj, med undantag för angivna färdstråk. Fr o m 2 maj gäller det  
ursprungliga område 4. Samebyn meddelar om förbud erfordras från 2 maj senast 2 
veckor innan förbudet ska träda i kraft. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll samrådsgruppen för samefrågor 2010-02-25. 
2. Tjänsteskrivelse Utvecklingsenheten. 
3. Karta område 4. 
4. Karta område 4 fr o m 2 maj.
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 KS/2010:49 -435 

 
§ 39 
Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i  
sötvattensområdena  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Öring: 
att inte stödja förslaget från Fiskeriverket med s.k. ”fönsteruttag” på 30-45 cm, utan 
föreslår i stället ett högre minimimått för öringfisket, 
 
att stödja förslaget att endast en öring får fångas per fiskande och dag i Kalixälvens  
vattensystem, 
 
att stödja en förlängning av fredningstiden för öringleken från tidigare 15/9-15/10 till att 
gälla 1/9-15/10, 
 
att i Råneälvens vattensystem föreslå att ingen öring får behållas vid fiske under några 
år framåt i tiden. 
 
Harr: 
att stödja förslaget till ett höjt minimimått på 35 cm. 
 
att inte stödja förslaget till vårfredningen för harrleken 1/3-31/5, utan föreslår i stället att 
fredningstiden bör gälla 1/4-10/6, 
 
att ett övervägande bör göras om att införa en fångstbegränsning ”bag-limit” vid harr-
fiske. 
 
Övrigt: 
att stödja förslaget till utpekandet av lugnvatten/sjöar i enlighet med föreskrifterna  
(bilaga i Fiskeriverkets remissmaterial).  
 
att ytterligare undersökningar och forskningsinsatser bör initieras av Fiskeriverket om 
öring, lax och harr i våra naturälvar, eftersom det finns allt för mycket oklarheter som 
bör förtydligas så vi får en bättre kunskap om hur vi bör förvalta dessa fiskbestånd för 
framtiden.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  78 (96) 
 
 2010-03-22 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Bakgrund 
Fiskeriverket har inkommit med ett förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter 
(FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena. Yttranden skall vara Fiskeriverket till-
handa senast 2010-03-22. Ärendet upptas till behandling vid Service- och tekniknämn-
dens sammanträde 2010-03-16. Protokollet skickas separat. 
 
Beslutsunderlag 
1. Fiskeriverkets remiss 2010-01-20. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-03-16 § 48.
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 KS/2010:189 -020 

 
§ 40 
Avgångslösningar med anledning av övertalighet bland personal  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med hänsyn till särskilda skäl erbjuda Berit Landström, Margareta Lundmark,  
Monika Eriksson, Kurt-Lennart Eriksson och Helena Martinsson en avgångslösning 
fr.o.m. 2010-08-01 innebärande att avgångsvederlagen till respektive person i sin helhet 
utbetalas under år 2010, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ur rörelsekapitalet anvisa maximalt 1 499 104 kronor till verksamhet 841 ”Personal-
social verksamhet”, aktivitet 050 ”Personalrehabilitering (särsk åtg)” med ansvar 15301. 
 
Bakgrund 
P g a minskat elevunderlag och att några lärare tackat nej till att övergå till Lapplands 
gymnasium har det uppstått en övertalighetssituation bland lärare vilket gjort att av-
gångslösning aktualiserats. Med utgångspunkt från ”Riktlinjer för personalplanering” 
har ärendet behandlats i BOUK-nämnden med förslag till kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet, inklusive finansieringen, avseende Birger Aidanpää, Berit Landström,  
Margareta Lundmark, Monika Eriksson, Kurt-Lennart Eriksson och Helena Martinsson. 
Detta innebär att nämndens förslag innebär också ett förslag om avsteg från riktlinjerna, 
vad avser finansiering. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Maximal kostnad för Gällivare kommun, om avtal om avgångslösning träffas med samt-
liga som erbjuds denna avgångslösning 1 632 000 kronor. Förslaget nedan om  
medelsansvisning ur rörelsekapitalet kan därför, om inte avgångslösning tecknas för 
alla, komma att bli lägre än föreslaget maxbelopp. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om berörda lärare accepterar ett erbjudande om en avgångslösning ökar möjligheten till 
kontinuitet för eleverna vilket är positivt ur ett pedagogiskt perspektiv.  Detta för att de 
flesta av berörda lärare fyller 65 år under läsåret och avser att sluta sin anställning i 
samband med 65-årsdagen om de inte får ett erbjudande om en avgångslösning.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att erbjuda Birger Aidanpää, Berit Landström, Margareta Lundmark, Monika Eriksson, 
Kurt-Lennart Eriksson och Helena Martinsson en avgångslösning fr.o.m. 2010-08-01 
innebärande att avgångsvederlagen till respektive person i sin helhet utbetalas under år 
2010.  
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ur rörelsekapitalet anvisa maximalt 1 632 000 kronor till verksamhet 841 ”Personal-
social verksamhet”, aktivitet 050 ”Personalrehabilitering (särsk åtg)” med ansvar 15301.  
 
Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för personalplanering. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-03-03 § 25. 
3. Personalenhetens skrivelse 2010-03-12. 
4. Personalenhetens skrivelse 2010-03-22. 
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 KS/2010:39 -042 

 
§ 41 
Bokslut år 2009 för kommunstyrelsens verksamhet  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsens bokslut för år 2009. 
 
Bakgrund 
Bokslut för 2009 för kommunstyrelsens verksamhet ska upprättas. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2010-01-18, § 14 att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 februari 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-15 § 13 att lämna ärendet öppet till kommun-
styrelsens sammanträde 2010-03-22 – 2010-03-23. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 14. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 13. 
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 KS/2010:138 -042 

 
§ 42 
Årsredovisning 2009 för Gällivare kommun  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa Gällivare kommuns bokslut för år 2009, 
 
att överföra överskott, om 2 047 000 kr, inom 2009 års driftbudget till 2010 års drift-
budget enligt förslag, 
 
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 27 543 000 kr, inom 
2009 års investeringsbudget till 2010 års investeringsbudget enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2009. 
 
Bakgrund 
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper mm för 2009 i en 
årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag på överföring av över- och  
underskott till 2010 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av  
pågående investeringsobjekt till 2010 års budget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till överföring av överskott påverkar resultatet i 2010 års budget med mot-
svarande belopp. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga specifikt kända. 
 
Förslag till beslut 
Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa Gällivare kommuns bokslut för år 2009, 
 
att överföra överskott, om 2 047 000 kr, inom 2009 års driftbudget till 2010 års drift-
budget enligt förslag, 
 
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 27 543 000 kr, inom 
2009 års investeringsbudget till 2010 års investeringsbudget enligt förslag. 
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Ekonomienheten föreslår vidare kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Upprättat förslag till årsredovisning för Gällivare Kommun 2009. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 14.  
3. Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-03-10. 
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 KS/2010:106 -107 

 
§ 43 
Årsredovisning Lapplands Kommunalförbund 2009  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisning för Lapplands kommunalförbund för 2009. 
 
Bakgrund 
Lapplands kommunalförbund (LKF) inkommer med årsredovisning för 2009. 
 
Förslag till beslut 
Att anta upprättad årsredovisning för Lapplands kommunalförbund för 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Lapplands kommunalförbunds årsredovisning 2009. 
2. Lapplands kommunalförbunds revisionsberättelse.  
3. Lapplands kommunalförbunds protokoll 2010-02-24 § 7. 
4. Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-03-05. 
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 KS/2010:95 -011 

 
§ 44 
Kommunplan 2011-2013  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta reviderat underlag till kommunplan för 2011-2013.  
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet.  
 
Bakgrund 
Underlag kommunplan 2011-2013 innehåller styrmodell, kommunfullmäktiges styrkort, 
perspektivbeskrivning, verksamhetsplan samt budgetdirektiv och budgetregler. 
Dessa olika delar har arbetats fram till ett förslag genom bas-projektet, nämndernas 
budgetdialoger, scenariodagar och workshops. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser kan uppstå utifrån budgetdirektiv och budgetregler 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Eventuella konsekvenser för barn och ungdomar kan uppstå utifrån budgetdirektiv och 
budgetregler. 
 
Förslag till beslut 
Anta underlag kommunplan för 2011-2013. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag för underlag kommunplan 2011-2013. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-03-11. 
3. Reviderat underlag kommunplan 2011-2013. 
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 KS/2010:50 -104 

 
§ 45 
Avsägelse av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare  
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att bevilja Harry Brännströms begäran om entledigande. 
 
Bakgrund 
Harry Brännström (s) har avsagt sig uppdraget som borgerlig begravningsförrättare.  
 
Förslag till beslut 
att godkänna avsägelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2007-01-04 § 5. 
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 KS/2010:27 -102 

 
§ 46 
Fyllnadsval av ledamot i Samebyarnas samrådsgrupp  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att utse Eva-Lena Lyckholm (v) som ledamot i Samebyarnas samrådsgrupp. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ledamot till Samebyarnas samrådsgrupp efter Tycko Letho (v) upptas till 
behandling. 
 
Förlag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse Eva-Lena Lyckholm (v) som ledamot i Samebyarnas samrådsgrupp. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 50. 
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 KS/2010:175 -104 

 
§ 47 
Val av stämmombud till Leader Polaris årsstämma 2010  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Kathinka Sundqvist-Apelqvist (v) och Wania Lindberg (s) väljs som stämmombud, 
 
att Maria Åhlén (s) och Lars Alriksson (m) väljs som ersättare. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Val till Leader Polaris årsstämma 2010 upptas till behandling. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Kathinka Sundqvist-Apelqvist (v) och Wania Lindberg (s) väljs som stämmombud, 
 
att Maria Åhlén (s) och Lars Alriksson (m) väljs som ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 51. 
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 KS/2010:176 -104 

 
§ 48 
Val av stämmombud till IT Norrbotten AB och NENET AB (Norrbottens  
Energikontor)  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Roland Axelsson (s) och Steve Ärlebrand (s) väljs som stämmombud till  
IT Norrbotten AB och NENET. 
 
Bakgrund 
Val av stämmombud till IT Norrbotten AB och NENET AB (Norrbottens Energikontor) 
upptas till behandling. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-03-01 § 52 att lämna ärendet öppet till 
kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-22. 
 
Beslutunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 52. 
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 KS/2009:549 -450 

 
§ 49 
Förslag till ny renhållningsordning  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till ny renhållningsordning och att ordningen börjar gälla från 1 maj 
2010. 
 
Bakgrund 
Förslag till ny renhållningsordning har utarbetats av service- och teknikförvaltningen. 
Förslaget har varit utställt under perioden fjärde augusti till första september och kunnat 
granskas på Gällivare kommuns hemsida, intranätet och i kommunhusets reception. 
Synpunkter har inkommit från ett par privatpersoner, miljö- och byggkontoret i Gälliva-
re och Länsstyrelsen. Synpunkterna har beaktats och finns redovisade i sin helhet i bila-
ga 5 i renhållningsordningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-07 § 199 att återremittera ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till ny renhållningsordning, 
 
att anta förslaget till ny renhållningsordning och att ordningen börjar gälla från 1 januari 
2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-09-22 § 147. 
2. Förslag till ny renhållningsordning för Gällivare kommun.  
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 259. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 291. 
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-12-07 § 199. 
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 KS/2009:383 -406 

 
§ 50 
Renhållningstaxa 2010  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning, 
 
att anta den föreslagna taxan.  
 
Lars Alriksson (m) deltar inte i beslutet. 
 
Bakgrund 
Avfallstaxan justerades senast 2006 med en prishöjning på 4 % för att uppnå nollresultat 
i verksamheten. För verksamheten 2006, 2007, 2008 och 2009 gjordes ingen prisjuster-
ing. Inför 2010 har taxekonstruktionen förändrats och består numera av en fastavgift 
och en rörlig avgift. Fasta avgiften ska täcka kostnader för planering, administration, 
information, återvinningscentraler, miljöstationer, täckning, avslutning och efterbehand-
ling av deponier. Fastighetsägare ges möjlighet till reducerad taxa då matavfallet sorte-
ras ut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För villaägare med 190 liters kärl föreslås avgiften bli oförändrad. Den nya taxan är 
uppdelad på en fast avgift på 1199 kr och en rörlig avgift på 544 kr. För fritidshus 
(tömn.9 ggr) höjs avgiften från 448 kr till 598 kr exkl. moms. För hyreshus blir avgif-
terna lägre och för verksamheter kan den nya taxan innebära både höjning och sänkning. 
Detta avgörs av abonnemang d.v.s. typ av kärl och tömningsintervall. Målsättningen 
med nya taxan har varit att fördela kostnaderna mer rättvist och att taxan ska överens-
stämma med nya renhållningsordningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning, 
 
att anta den föreslagna taxan.  
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Beslutsunderlag 
1. Avfallstaxa för Gällivare Kommun 2010. 
2. Jämförelse nuvarande taxa och nya taxan. 
3. Abonnemangsexempel. 
4. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-01-26 § 9. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  93 (96) 
 
 2010-03-22 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:564 -260 

 
§ 51 
Motion av Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Eva Alriksson, Monika  
Nordvall Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Sune Lantto (m) och Yvonne 
Bergmark-Bröske (fp) - Villatomter vid området Stålvallen i Gällivare  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen med hänvisning till den Fördjupade översiktsplanen. 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggkontoret har för yttrande fått en motion där motionärerna vill att frågan 
om nya villatomter bör påskyndas samt föreslår att området vill Stålvallen skall avsättas 
till nya villatomter. 
 
I den fördjupade översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2008-11-03 § 166 är 
området avsatt för handel/verksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen med hänvisning till den Fördjupade översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion  
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-10-05 § 186. 
3. Miljö- och byggenhetens skrivelse 2010-01-20. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 46 
 
Yrkande   
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Gunilla Peterson (fp) i enlighet med 
förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar avslag till förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl förslag.  
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 KS/2009:559 -828 

 
§ 52 
Motion av Jeanette Wäppling (v) och Birgitta Larsson (s) - Dansens hus  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Jeanette Wäppling (v) och Birgitta Larsson (s) har den 6 oktober 2009 inkommit med 
ifrågavarande motion. Motionärerna föreslår att (1) det startas en utredning om före 
detta Laestadiuskapellet är en lämplig lokal att anpassa till ett Dansens hus, samt (2) att 
kommunen i samverkan med dansgrupper och föreningar ser över eventuella behov av 
anpassning samt kostnader för detta. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomsrådet har utgjort remissinstans i beredningen. Gällivare kommuns barn och 
ungdomar bedöms därmed, via ungdomsrådet, ha haft ett inflytande i beredningen. 
Ungdomsrådet ställer sig positiva till motionen samt föreslår att en sådan utredning även 
bör titta på om man kan använda lokalen till andra aktiviteter.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-10-05 § 186. 
3. Ungdomsrådets yttrande över motionen. 
4. Kommunala pensionärsrådets yttrande över motionen. 
5. Barn-, utbildning- och kulturnämndens yttrande över motionen. 
6. Service- och tekniknämndens yttrande över motionen. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-02-10. 
8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 47. 
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 KS/2009:560 -002 

 
§ 53 
Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) -Totalöversyn av det 
demokratiska inflytandet samt beslutsgången i kommunen  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen avslås mot bakgrund av att formerna för det demokratiska inflytandet är så 
som kommunfullmäktige beslutat samt att inga systemfel bedöms förekomma i besluts-
gången. 
 
Bakgrund 
Fredric Olofsson och Bror Wennström (skp) har den 6 oktober 2009 lämnat in  
rubricerade motion till kommunfullmäktige i Gällivare kommun. Kommunfullmäktige 
beslutade att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Motionen har bretts av Nämnd- och utredningsenheten. Ungdomsrådet har inte utgjort 
remissinstans. Barn och ungdomar bedöms därmed inte ha haft något medinflytande i 
ärendet. Förslaget till beslut medför inga försämrade förutsättningar för barn och ungas 
demokratiska inflytande jämfört med hur det är idag. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen avslås mot bakgrund av att formerna för det demokratiska inflytandet är så 
som kommunfullmäktige beslutat samt inga systemfel bedöms förekomma i besluts-
gången. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2009-10-05. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-01-25. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 49. 
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GÄLLIVARE KOMMUN 
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§ 54 
Diskussion - Personalpolitik  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga diskussionspunkten till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.  
 
Vid dagens sammanträde upptas diskussion om personalpolitik enligt upprättad  
årsplanering.  
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