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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, sammanträdesrum 1 
 Måndagen den 25 maj 2010 kl. 10.00 - 16.10 Ajournering 15.40-15.55  

 
Beslutande   Tommy Nyström (s), ordförande Steve Ärlebrand (s), tj. ers. 

 Birgitta Larsson (s)  Stig Eriksson (v) 
 Maria Åhlén (s)  Margareta Henricsson (ns) 
 Wania Lindberg (s)  Tommy Krigsman (ns) tj ers. 
 Frank Öqvist (s), tj.ers.  Lars Alriksson (m) 
 Gunilla Peterson (fp) §§ 93-120 
 

Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 
 Anneli Markström, sekreterare 
 Maria Kvarnström Söderström, administrativ chef 
 Kjell Wallgren, förvaltningschef Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, § 97 
 Börje Johansson (s) Barn-, utbildning- och kulturnämndens ordförande § 97 
 Sture Sundquist, Miljö- och byggchef § 98 
 Ulf Nordmark (s), Miljö- och byggnämndens ordförande § 98 
 Inga-Maj Backman, förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen, § 99 
 Bernd Lass (s), Service- och tekniknämndens ordförande, §99  
 Marianne Jonsson, förvaltningschef Socialförvaltningen, § 100 
 Rita Poromaa (s), Socialnämndens ordförande, § 100 
 Bertil Pittja, § 101 
 Lars Israelsson, kultursekreterare, § 101 
 Ulla-Britt Krigsman, projektledare, § 101 
 Christer Hjert, kommunakuten § 92 
 
Utses att justera Lars Alriksson 
 
Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 27 maj 2010 kl 13.00 
 
Underskrifter Sekreterare 92-120 §§ 
  Anneli Markström §§ 92-93, 97-100, Maria Kvarnström Söderström 
 
 Ordförande 
  Tommy Nyström 
 
 Justerande  
  Lars Alriksson   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2010-05-24 
 
Datum för anslags uppsättande 2010-05-27 Datum för anslags nedtagande 2010-06-18 
 
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Maria Kvarnström Söderström  
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 KS/2010:8 - 101  
 
§ 92 

Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2010  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Delgivningar 
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär; 
 
1.   KS 2010:6  100 
2010:23 — Vårpropositionen för år 2010. 
 
2010:24 — Budgetförutsättningar för åren 2010-2014. 
 
2010:27 — Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
2.   KS 2010:289  103 
Gällivare kommun har den 28 april 2010 ingått ett lokalt samverkansavtal med 
Polisen i Gällivare gällande ungdomar och droger/andra brott. 
 
3.   KS 2010:267  005 
Gällivare kommun har den 29 april 2010 gett IT Norrbotten i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ett gemensamt system för digitala trygghetslarm i Norrbotten. 
 
4.   KS 2010:255  005 
Gällivare kommun har den 29 april 2010 mottagit information angående 
förvaltningsorganisation och ekonomisk finansiering av videokonferensplattform. 
 
5.   KS 2010:285  106 
Näringsdepartementet har den 22 april 2010 beslutat om förändrad avrapportering för 
uppdrag att analysera framtida kompetens- och arbetskraftsbehov m.m. i Gällivare, 
Kiruna och Pajala kommuner. 
 
6.   KS 2010:283  050 
Förvaltningsrätten i Luleå har den 28 april 2010 meddelat dom angående mål 1286- 
10E, överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. 
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7.   KS 2010:281  140 
Bror Wennström, ordförande PRO, har den 28 april 2010 inkommit med en skrivelse 
angående Gällivare centrum. 
 
8.   KS 2010:257  282 
Intressegruppen för Nattavaaras framtid har den 13 april 2010 inkommit med en 
skrivelse rörande skolbyggnaden i Nattavaaraby. 
 
9.   KS 2010:244  148 
Bergsstaten har den 6 april 2010 meddelat beslutat angående ärende BS 200-1766-09, 
undersökningstillstånd för området Kalixfors nr 1 inom Kiruna och Gällivare 
kommuner, Norrbottens län. 
 
10.   KS 2009:504  142 
Arvsfondsdelegationen har den 24 mars 2010 meddelat beslut angående ärende 2009- 
1545-B, Stöd ur Allmänna arvsfonden för ombyggnad av Folkets hus lokaler till 
skateboardhall. 
 
11.   KS 2010:270  107 
Lapplands kommunalförbund har den 26 april 2010 inkommit med en preliminär 
ekonomiskrapport för januari-april 2010. 
 
12.   KS 2010:284  042 
Kommunala pensionärsrådet har den 29 april § 20 beslutat om synpunkter gällande 
taxor och budget 2011. 
 
13.   KS 2010:243  007 
Kommunfullmäktige har den 12 april 2010 § 45 beslutat om ansvarsfrihet för år 2009. 
 
14.  KS 2009:156 107 
Vid dagens sammanträde redovisar Christer Hjert, Kommunakuten om utredningen som 
är gjord på äkta kommunkoncern. 
 
15. 
Protokoll har inkommit ifrån: 

    - Lokalstyrgruppen 2010-04-08. 
 - Miljö- och byggnämnden 2010-03-31. 
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Anmälningar 

1. KS 2010:5  257 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har jml delegation meddelat att Gälli-
vare kommun inte avser att utnyttja sin förköpsrätt i följande fastighetsförvärv: 
 
Anders Apelqvist och Camilla Anderssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare 
Borret 14 från nuvarande ägaren till fastigheten Apelqvist & Olsson Fastigheter AB. 
 
Marina Pålssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 34:1 från 
nuvarande ägaren till fastigheten Anita Emmoth. 
 
Mikael Oskarsson-Mäkis planerade förvärv av fastigheten Gällivare Meurisvare 1:72 
från nuvarande ägaren till fastigheten Lars Anders Lundqvist. 
 
Thony Dynesius planerade förvärv av fastigheten Gällivare Nattavaara 20:6 från 
nuvarande ägaren till fastigheten Eila Henriksson. 
 
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 
hyresfastighet i följande fastighetsförvärv: 
 
TN Hus i Gällivare AB:s planerade förvärv av fastigheten Gällivare Almen 6 från 
nuvarande ägaren till fastigheten Gällivare Almen 6 AB. 
 
3.   KS 2010:286  805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 3 maj 2010 jml delegation beslutat att bevilja 
3 590 kronor till projektet Slöjd- och språkarena 2010-2012. 
 
4.   KS 2010:263  702 
Alkoholhandläggaren har den 15 april 2010 jml delegation anmält beslut om 
tillfålliga serveringstillstånd till allmänheten. 
 
5.   KS 2009:228  232 
Utvecklingschefen har den 13 april 2010 jml delegation beslutat om anbud avseende 
fördjupad kostnadsbedönming av ombyggnadsarbeten på Gällivare Järnvägsstation 
från MAF Arkitektkontor AB. 
 
6.   KS 2010:234  105 
Utvecklingschefen har den 13 april 2010 jml delegation beslutat om stöd till Gellivare 
Skidallians IK med 39 000 kronor för fortsatt utveckling av World Cupverksamheten. 
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7.   KS 2010:283  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 24 mars 2010 jml delegation beslutat om 
anbud utförande av processledning-visionsarbete från Maestro Management AB. 
Ramavtal. Avtalstid 2010-04-01 — 2012-03-31. Två år med rätt för beställaren att 
förlänga avtalet med ett år. 
 
8.   KS 2010:170  702 
Kommunstyrelsens ordförande har den 27 april 2010 jml delegation yttrat sig i mål 
1101-10, Kocken och Assistenten AB ./. Kommunstyrelsen i Gällivare kommun 
angående tillämpning av alkohollagen. 
 
9.   KS 2010:23   106 
Kommunstyrelsens ordförande har den 12 april 2010 jml delegation yttrat sig över 
utveckling av lokal service i samverkan: se medborgarna — för bättre offentlig service 
(SOU 2009:92). 
 
10.   KS 2007:34   292 
Kommunstyrelsens ordförande har den 31 december 2009 jml delegation tecknat 
avtal mellan Gällivare kommun och Nattavaara Folkets Hus . Avtalstid år 2010. 
 
11.   KS 2007:34   292 
Kommunstyrelsens ordförande har den 1 december 2009 jml delegation tecknat avtal 
mellan Gällivare kommun och Gällivare Sportklubb/Nunisparken. Avtalstid 2009-0 1- 
01 — 2009-12-31. 
 
12.   KS 2007:34   292 
Kommunstyrelsens ordförande har den 1 december 2009 jml delegation tecknat avtal 
mellan Gällivare kommun och Hakkas Folkets Hus. Avtalstid år 2010. 
 
13.   KS 2007:34   292 
Kommunstyrelsens ordförande har den 1 december 2009 jml delegation tecknat avtal 
mellan Gällivare kommun och Skaulo/Puoltikasvaara Folkets Hus. Avtalstid år 2010. 
 
14.   KS 2007:34   292 
Kommunstyrelsens ordförande har den 1 december 2009 jml delegation tecknat avtal 
mellan Gällivare kommun och Ullatti Folkets Hus. Avtalstid år 2010. 
 
15.   KS 2007:34   292 
Kommunstyrelsens ordförande har den 1 december 2009 jml delegation tecknat avtal 
mellan Gällivare kommun och Landsbygdsrådet Gellivare. Avtalstid år 2009. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  167 (216) 
 
 2010-05-24 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
16.   KS 2007:34   292 
Kommunstyrelsens ordförande har den 1 december 2009 jml delegation tecknat avtal 
mellan Gällivare kommun och Gällivare Folkets Hus. Avtalstid 2009-01-01 — 2013- 
12-31. 
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 KS/2010:53 - 042 

 
§ 93 

Kommunstyrelsens budgetuppföljning - 2010  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående budgetuppföljning. 
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 KS/2010:54 - 101 

 
§ 94 

Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2010   

 
Beslut 
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. 
 
Informationskontoret har öppnat i Malmberget. 
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 KS/2010:55 - 101  

 
§ 95 

Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2010  

 
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 kommunala råden. 
 
Wania Lindberg informerar om rådet för funktionshinderfrågors senaste sammanträde. 
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 KS/2010:56 - 101 

 
§ 96 

Information angående "Nya Gällivare" - 2010  

 
Beslut 
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”. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Ulf Hansson om arbetet som pågår med projektet 
Nya Gällivare. 
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 KS/2010:90 - 101 

 
§ 97 

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Barn-, utbildning- och  

kulturnämnden  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Lars Alrikssons förslag. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommunsty-
relsens uppdrag och ansvar finns fastställt.  
 
Vid dagens sammanträde deltar Börje Johansson (s), barn-, utbildning- och kultur-
nämndens ordförande, och Kjell Wallgren, förvaltningschef barn-, utbildning- och kul-
turförvaltningen, mellan kl. 10:10-10:40. 
 
Styrkort 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har utarbetat en verksamhetsplan för 2010 men 
handlingsplanen sträcker sig från höstterminen 2010 till och med vårterminen 2011.   
 
Organisation/personal 
Under året har 5 personer erbjudits avgångslösning på grund av övertalighet. En full-
ständig genomgång av kompetens och behörighet skall göras under året som förberedel-
se för de nya behörighetsregler för lärare som kommer att gälla enligt den nya skolla-
gen. 
 
Pågående arbete 
Inom förskola/skola pågår bl.a. systematiskt förbättringsarbete/kvalitetsarbete för att bli 
en framgångsrik skolkommun med attraktiva förskolor/skolor i en attraktiv kommun, 
IUP (Individuell utvecklingsplan) och skriftliga omdömen, matematikutveckling, ele-
vers inflytande och delaktighet, samverkan skola/kultur, samverkan skola/fritidsledare, 
kulturplan, kulturfestival, sommaraktiviteter.  
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Framtid/utveckling 
Samhällsomvandlingen och elevminskningen påverkar skolstrukturen och behovet av 
förskolor/skolor förändras. Kommer att komma en ny skollag, nya läroplaner m.m. 
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning barn-, utbildning- och kulturnämnden. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar  
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar  
 
att barn-, utbildning och kulturnämnden under oktober månad redovisar andelen behöri-
ga lärare i franska och tyska, samt redovisar åtgärder för att trygga tillgången till språk, 
 
att barn-, utbildning- och kulturnämnden redovisar åtgärder med anledning av diskrimi-
neringsombudsamannens beslut om kränkt elev. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut un-
der proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:90 - 101 

 
§ 98 

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Miljö- och byggnämnden  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommunsty-
relsens uppdrag och ansvar finns fastställt. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar Ulf Normark (s), miljö- och byggnämndens ordfö-
rande, och Sture Sundquist, miljö- och byggchef, mellan kl. 10:45-11:10. 
 
Vision för Miljö- och byggnämnden 
Ett engagemang inom miljöområdet skall genomsyra all samhällsplanering. Kommu-
nens medborgare skall därigenom garanteras en hälsosam livsmiljö vilket tillsammans 
med övriga livsbetingelser möjliggör ett gott liv. Invånarnas och företagens engage-
mang i miljöfrågor skall uppmuntras och tas tillvara. Myndigheten skall kännetecknas 
av hög servicekänsla. 
 
Nämndens mål 
Nämnden skall fortlöpande upprätthålla den kompetens, de resurser och de planerings-
underlag som behövs för att långsiktigt och strategiskt kunna uppfylla de krav som ställs 
inom ansvarsområdet. 
 
Nämndens verksamhet 
Nämnden har under 2009 genomfört 11 st. (10 ordinarie + 1 extra) sammanträden och 
tagit beslut i 372 ärenden. Nämnden har även medverkat i dialogmöten med Kommun-
styrelsen samt deltagit i den gemensamma verksamhetsplaneringsprocessen. Represen-
tant från nämnden har deltagit i Ungdomsfullmäktiges möte. 
 
Styrkort 
Inför 2009 utarbetade Miljö- och byggnämnden styrkort för verksamheten. En del av de 
mål som antogs syftade till att ge ett förbättrat och kvalitetssäkrat myndighetsutövande 
samt att ge en bra service till medborgarna. Under 2008/09 påbörjades Miljö- och bygg-
kontoret en översyn av de administrativa stödsystemen och verksamhetsuppföljningen.  
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Numera redovisar enheten kontinuerligt ekonomi, tillsynsplaner samt den ackumuleran-
de mängden pågående ärende för nämnden. 
 
Styrkortsarbetet har fortsatt under 2009 och nämnden har under vintern reviderat och 
antagit nya mål i styrkorten för 2010  I de nya styrkorten har fokus lagts på att öka mil-
jömedvetenhet inom kommunen och att medverka i. visionsarbetet som är kopplat till 
samhällsomvandlingen. En viktig del i nämndens mål, är att ge förslag på nya dialog-
former med medborgarna. 
 
Pågående arbete 
En viktig del i utvecklingen av nämndens verksamhet är att förbättra servicen till med-
borgare och verksamhetsutförare. Som ett led i detta arbete har Miljö- och byggkontoret 
påbörjat försök att under våren erbjuda kvällsöppet på kontoret 1 ggr/månad. Nämnden 
har ökat dialogen med näringslivet och har bland annat bjudit in Företagsbolaget och 
dess branschråd för bygg/entreprenad till dialogmöten gällande miljö och byggfrågor. 
 
Samhällsförändringen i Malmberget till följd av gruvans utbredning, medför ett ökat 
arbete med förändring av befintlig bebyggelse och utveckling av nya bostadsområden 
och infrastruktur. Miljö- och byggnämnden medverkar aktivt i arbetet med detaljplan-
processer gällande bl.a. nya vägar mellan Östra och Västra Malmberget samt mellan 
Östra Malmberget och Koskullskulle, utveckling av bostadsområdet Söderbergskullar, 
ökade byggrätter för 7 detaljplaner söder om Vassaraträsk, revidering av detaljplaner 
och utveckling av nya områden i Koskullskulle 
 
Framtid/Utveckling 
Miljöpåverkan och miljömedvetandet är en viktig del av nämndes verksamhet. För att 
öka medvetandet för miljöfrågorna har Miljö- och byggnämnden beslutats att i varje 
ärende som handläggs och beslutas av nämnden skall miljövärdering avseende påverkan 
på det goda samhället beaktas och kopplingen till de nationella miljömålen anges.  
 
En viktig del i det framtida arbetet är att aktivt samverka i arbetet med ”Nya Gällivare” 
och den pågående samhällsomvandlingen. Den förändring som pågår kommer att ställa 
stora krav på effektivitet och hög servicenivå från Miljö- och byggnämnden 
 
Övrigt 
Pågående förändringar i regelverk och direktiv gör att en ökad satsning på kompetens-
utveckling och utbildning för nämndens ledamöter kommer att prioriteras under kom-
mande mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning miljö- och byggnämnden. 
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 KS/2010:90 - 101 

 
§ 99 

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Service- och tekniknämnden  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att service- och tekniknämnden vid kommunstyrelsens sammanträde i september redo-
visar samarbetet mellan AF, AMA och försörjningsenheten, 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommunsty-
relsens uppdrag och ansvar finns fastställt. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar Bernd Lass (s), service- och tekniknämndens ord-
förande, och Inga-Maj Backman, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen, 
mellan 11:10-11:45. 
 
Styrkort 
Arbetet med att informera och engagera arbetsenheterna i förvaltningen om balanserad 
styrning, styrkort, service- och tekniknämndens verksamhetsplan och förvaltningens 
handlingsplan har snart avslutats vilket innebär att arbetet med enheternas arbetsplaner 
har inletts.  
 
Organisation/personal 
Under året har en person varslats och avslutat sin anställning på grund av beslut om 
nedläggning av verksamhet. En person har hittills medgetts pension i enlighet med an-
tagna riktlinjer för pensionsöverenskommelser.  
 
Förvaltningen har genomfört ett kompetensutvecklingsprojekt med stöd av EU-medel. 
Projektet har varit inriktat mot kartläggning av befintlig kompetens och beskrivning av 
det framtida behovet. Med hänsyn till att antalet pensionsavgångar ökar kommande 
femårs period måste detta material utvecklas vidare.  
 
Pågående arbeten 
Service- och teknikförvaltningen jobbar bl.a. med att göra en skrift eller folder om våra 
största besöksmål inom fritidsområdet, information om nya avfallsplanen för att läggas 
ut på kommunens hemsida, diskussioner förs med Företagsbolaget kring utvecklandet  
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av ett förslag till gemensam handlingsplan för uppsättning av skyltar och informations-
tavlor, arbetet med att utveckla den interna kontrollen pågår, arbetet med att utveckla 
informationen om vår verksamhet har påbörjats inom räddningstjänsten. 
 
Framtid/Utveckling 
Samhällsomvandlingen påverkar och engagerar förvaltningen på många olika sätt redan 
idag och detta kommer troligtvis att intensifieras. Kunskapen om vilka infrastrukturer 
som blir berörda av olika möjliga utvecklingar finns och det handlar mer om var och hur 
denna ersätts på bästa sätt. Ett projekt befinner sig i starten och det är framtidens äldre-
omsorgsboende. 
 
Kommunstyrelsen har beställt utredning kring bildandet av en ”äkta koncern” som 
kommer att påverka förvaltningen om beslut att genomföra koncernen blir aktuellt. Om 
inget beslut tas måste organisationen i alla fall ses över, för att säkerställa att resursför-
delningen både vad avser personal men också pengar är den optimala. 
 
Ett inledande arbete har gjorts för att till hösten komma igång med att fylla på med kun-
skaper och information i diskussionerna kring verksamhetsområden inom vatten/avlopp.  
 
Det finns också ett behov av att se över enskilda, kommunala och statliga vägnätet. Det 
kommunala engagemanget i de olika vägtyperna bör nogsamt studeras och utvärderas. 
 
Nya principer för drift och underhåll av belysning på vägnätet har presenterats av Vat-
tenfall. Frågan kommer att kräva politiska diskussioner och ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning service- och tekniknämnden. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar  
 
att service- och tekniknämnden vid kommunstyrelsens sammanträde i september redo-
visar samarbetet mellan AF, AMA och försörjningsenheten, 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 
Alrikssons förslag.  
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 KS/2010:90 - 101 
 
§ 100 

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Socialnämnden  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommunsty-
relsens uppdrag och ansvar finns fastställt. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar Rita Poromaa (s), socialnämndens ordförande, 
och Marianne Jonsson, socialchef, mellan kl. 11:45-12:00. 
 
Styrkort 
Socialnämnden har utarbetat och reviderat sina styrkort samt arbetat fram verksamhets-
plan för 2010. Socialförvaltningen har utarbetat en handlingsplan på övergripande nivå 
samt 18 handlingsplaner på enhetschefsnivå. 
 
Organisation/personal 
Under året har förvaltningen rekryterat en ny äldreomsorgschef som tillträder tjänsten 
den 1 juni 2010. Förvaltningen har i samverkan med de fackliga organisationerna arbe-
tat med att ta fram förslag på åtgärder för att komma inom ram 2011. Socialförvaltning-
ens ”Handlingsplan för arbetet med kompetens- och personalförsörjning inom social-
förvaltningen” är vägledande i vårt arbete gällande kompetens. 
 
Prioriterade utbildningar/kompetensutveckling är nätverksträffar, länsträffar, brand-
skyddsutbildningar, ergonomi, demens, hot och våld, arbetsmiljö, stroke, implemente-
ring av nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder. 
 
Pågående arbeten 
Socialförvaltningen arbetar bl.a. med kostnad per brukare, Kompassen - enkätundersök-
ning till brukare och anhöriga inom Handikappomsorgen och äldreomsorgen, bemötan-
deundersökning i alla verksamheter 
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Framtid/utveckling 
En åldrande befolkning, andra medborgarkrav, lagförändringar och nationella riktlinjer 
påverkar socialnämndens ansvarsområden och ställer krav på både förändring och ut-
veckling.  
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning socialämnden. 
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 KS/2007:299 - 105  

 
§ 101 

Markupplåtelse avseende vandringsled mellan Ruotsajávrre och Sörfjorden i Norge 
via Sårgåjávrre, Sörkaitums sameby  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen om projektet Gränsleden med beaktande till handlingarna, 
 
att godkänna upprättat förslag till tilläggsavtal avseende vandringsled från väständen av 
Ruotsajávrre förbi Sårgåjávrri till Sörfjorden i Norge med förlängning mellan Ritsem 
och Ubmasjåhkå, samt byggnader såsom TC/vedförråd, vindskydd och bro inom Unna 
Tjerusj. 
 
Bakgrund 
Avtal mellan Gällivare kommun och Svenska staten genom länsstyrelsen finns upprättat 
och undertecknat avseende rubr. vandringsled. Avtalet gäller fr.o.m. 2005-01-01. 
Tillägg till denna nyttjanderätt har upprättats gällande fr.o.m. 2007-01-01 avseende ut-
ökning av vandringsleden. 
 
Kommunen har begärt att få ytterligare tilläggsavtal avseende utökning av nyttjande-
rättsavtalet. Utökningen gäller uppförande av vindskydd, TC/vedförråd samt bro inom 
Unna Tjerusj. Länsstyrelsen har översänt förslag till tilläggsavtal. Nyttjanderättsavtalet 
med tillägg är avgiftsfria. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-03 § 80 att lämna ärendet öppet till 
kommunstyrelsens sammanträde 2010-05-24. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Ulla-Britt Krigsman, Lars Israelsson och Bertil 
Pittja om det jobb som är gjort och det jobb som skall göras inom ramen för projektet 
Gränsleden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
att godkänna upprättat förslag till tilläggsavtal avseende vandringsled från väständen av 
Ruotsajávrre förbi Sårgåjávrri till Sörfjorden i Norge med förlängning mellan Ritsem 
och Ubmasjåhkå, samt byggnader såsom TC/vedförråd, vindskydd och bro inom Unna 
Tjerusj. 
 
Beslutsunderlag 
1. Tilläggsavtal. 
2. Skrivelse 2010-04-20. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 80. 
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 KS/2010:240  - 002 

 
§ 102 

Undertecknande av handlingar  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 19 bemyndiga kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för sig, tillsammans med Lennart 
Johansson, Marianne Jonsson, Kjell Wallgren, Ingamaj Backman, Göran Sandström, 
Jan Pohjanen, Maria Kvarnström Söderström, Anders Skoglund, Ulf Hansson, Anders 
Åhl och Ulla-Britt Larsson att två i förening - å kommunens vägnar - underteckna köpe-
handlingar, kontrakt, avtalshandlingar, fullmakter, låne- och borgensförbindelser och 
andra utgående skrivelser, 

 
att bemyndiga Cebira Husakovic, Peter Ejerlund, Elsy Nordvall, Lil Bergström, och 
Anita Sardén att underteckna skrivelser angående mervärdeskatteredovisning, 

 
att bemyndiga Ulla-Britt Larsson, Berit Johansson och Neily Winsa att underteckna 
skrivelser angående deklarationer avseende löne- och fastighetsskatt, 

 
att bemyndiga Sofia Isaksson-Fors, Lil Bergström, Anita Sardén och Jan Pohjanen att 
underteckna skrivelser angående arbetsgivaravgifter och liknande handlingar, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, Lennart Johansson och 
Ulla-Britt Larsson att underteckna arrendekontrakt, servitutsavtal, tillfälliga markupplå-
telser och dylikt, 
 
att bemyndiga Anita Martinsson och Marie Rydström att tillsammans med debiterings-
ansvariga underteckna ansökan om betalningsföreläggande och andra liknande hand-
lingar, 
 
att bemyndiga Göran Sandström, Elsy Nordvall, Marie Rydström, Cebira Husakovic, 
Peter Ejerlund, Anita Martinsson, Anita Winsa, Britta Martinsson, Britt-Marie Eriksson, 
Eva Engström, Margona Persson, Ulla Persson, Britt-Marie Kaati och Birgitta Palo-
Johansson att två i förening teckna kommunens bankgiro samt kommunens samtliga 
bankkonton, 
 
att bemyndiga Lennart Johansson, Göran Sandström, Marie Rydström, Maria Kvarn-
ström Söderström, Ulf Hansson, Tommy Wåhlström, Britt-Marie Lantto, Monika Haga 
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dahl, Jean Eriksson, Lars Silverplatz, Margareta Jonsson, Marita Waara och Maria 
Bjälmsjö att var för sig utkvittera försändelser ställda till Gällivare kommun, 

 
att bemyndiga Rolf Olsson och Anita Ödalen att tillsammans med kommunstyrelsens 
ordförande eller vice ordförande underteckna avtal, kontrakt och beställningsskrivelser 
avseende anbud som tagits beslut av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsen utsedd 
delegat, 
 
att bemyndiga Rolf Olsson och Anita Ödalen att - tillsammans med av nämnd utsedd att 
underteckna nämndens handlingar - underteckna avtal, kontrakt och beställningsskrivel-
ser avseende anbud som fattats på beslut av nämnd eller av nämnd utsedd delegat, 
 
att detta upphäver kommunstyrelsens beslut 2009-04-20 § 56. 
 
Bakgrund 
För att klara våra åtaganden samt att vissa personalbyten skett inom förvaltningsorgani-
sationen krävs en revidering av kommunstyrelsens beslut den 20 april 2009, § 56, avse-
ende undertecknande av handlingar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 19 bemyndiga kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för sig, tillsammans med Lennart 
Johansson, Marianne Jonsson, Kjell Wallgren, Ingamaj Backman, Göran Sandström, 
Jan Pohjanen, Maria Kvarnström Söderström, Anders Skoglund, Ulf Hansson, Anders 
Åhl och Ulla-Britt Larsson att två i förening - å kommunens vägnar - underteckna köpe-
handlingar, kontrakt, avtalshandlingar, fullmakter, låne- och borgensförbindelser och 
andra utgående skrivelser, 

 
att bemyndiga Cebira Husakovic, Peter Ejerlund, Elsy Nordvall, Lil Bergström, och 
Anita Sardén att underteckna skrivelser angående mervärdeskatteredovisning, 

 
att bemyndiga Ulla-Britt Larsson, Berit Johansson och Neily Winsa att underteckna 
skrivelser angående deklarationer avseende löne- och fastighetsskatt, 

 
att bemyndiga Sofia Isaksson-Fors, Lil Bergström, Anita Sardén och Jan Pohjanen att 
underteckna skrivelser angående arbetsgivaravgifter och liknande handlingar, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, Lennart Johansson och 
Ulla-Britt Larsson att underteckna arrendekontrakt, servitutsavtal, tillfälliga markupplå-
telser och dylikt, 
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att bemyndiga Anita Martinsson och Marie Rydström att tillsammans med debiterings-
ansvariga underteckna ansökan om betalningsföreläggande och andra liknande hand-
lingar, 
 
att bemyndiga Göran Sandström, Elsy Nordvall, Marie Rydström, Cebira Husakovic, 
Peter Ejerlund, Anita Martinsson, Anita Winsa, Britta Martinsson, Britt-Marie Eriksson, 
Eva Engström, Margona Persson, Ulla Persson, Britt-Marie Kaati och Birgitta Palo-
Johansson att två i förening teckna kommunens bankgiro samt kommunens samtliga 
bankkonton, 
 
att bemyndiga Lennart Johansson, Göran Sandström, Marie Rydström, Maria Kvarn-
ström Söderström, Ulf Hansson, Tommy Wåhlström, Britt-Marie Lantto, Monika Haga-
dahl, Jean Eriksson, Lars Silverplatz, Margareta Jonsson, Marita Waara och Maria 
Bjälmsjö att var för sig utkvittera försändelser ställda till Gällivare kommun, 

 
att bemyndiga Rolf Olsson och Anita Ödalen att tillsammans med kommunstyrelsens 
ordförande eller vice ordförande underteckna avtal, kontrakt och beställningsskrivelser 
avseende anbud som tagits beslut av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsen utsedd 
delegat, 
 
att bemyndiga Rolf Olsson och Anita Ödalen att - tillsammans med av nämnd utsedd att 
underteckna nämndens handlingar - underteckna avtal, kontrakt och beställningsskrivel-
ser avseende anbud som fattats på beslut av nämnd eller av nämnd utsedd delegat, 
 
att detta upphäver kommunstyrelsens beslut 2009-04-20 § 56. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens skrivelse 2010-04-07. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 84. 
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 KS/2010:232  - 805 

 
§ 103 

Ansökan från RFSL Nord om verksamhetsbidrag 2010  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansökan avslås med hänvisning till att föreningen ansöker om ett generellt verksam-
hetsbidrag samtidigt som man i dagsläget saknar lokal verksamhet i Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
Den 30 mars 2010 inkom RFSL Nord till kommunstyrelsen med en ansökan i verksam-
hetsbidrag för år 2010. RFSL Nord är en ideell förening med säte och huvudkontor i 
Piteå kommun. Geografiskt spänner föreningen över ett stort område: Hela Norrbottens 
län samt fem kommuner i Västerbotten. I detta upptagningsområde har föreningen totalt 
78 medlemmar. Föreningen har ingen aktiv lokalsektion i Gällivare kommun. Av ansö-
kan framgår inte hur många medlemmar det finns i Gällivare eller om det är aktuellt att 
starta en lokal sektion. 
 
Delar av föreningens verksamhet vänder sig till alla kommuner i föreningens upptag-
ningsområde, t ex skolinformationer och andra utbildningar. Föreningen tar betalt för 
skolinformationerna och skolorna får boka dessa. Andra aktiviteter är knutna till Piteå 
och Luleå.  
 
Under 2009 ansöker RFSL Nord om verksamhetsbidrag från samtliga 19 kommuner i 
sitt upptagningsområde. Av dessa beviljade tre kommuner bidrag: Arjeplog, Jokkmokk 
och Piteå kommuner. Tio kommuner meddelade avslag och sex kommuner lämnade 
inget besked. Som avslagsmotivering har de flesta kommuner angett att det inte bedrivs 
någon lokal verksamhet i deras kommun, eller hänvisat till kommunens ekonomiska 
situation. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Budget för konto ”Till kommunstyrelsens förfogande” (ansvar 15701, verksamhet 312, 
slag 5) är 280 000 kr under år 2010. Per den 13 april 2010 fanns 280 000 kronor kvar i 
oförbrukade medel.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar har inte deltagit i handläggningen av ärendet och inget medinfly-
tande kan därmed sägas ha förekommit. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ansökan avslås med hänvisning till att föreningen ansöker om ett generellt verksam-
hetsbidrag samtidigt som man i dagsläget saknar lokal verksamhet i Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan. 
2. Förslag på beslutsbrev till sökanden. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-04-13. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 85. 
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 KS/2010:138 - 042 

 
§ 104 

Granskning av årsredovisning 2009  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget till svar på revisorernas påpekanden avseende utvecklingsområ-
den utifrån granskningen av årsredovisningen för 2009. 
 
Bakgrund 
Revisorerna har vid granskning av kommunens årsredovisning per 2009-12-31 pekat på 
ett antal utvecklingsområden där de vill ha kommunstyrelsens svar angående vilka åt-
gärder som styrelsen avser vidta. 
 
De utvecklingsområden som uppräknats är (svar kursivt): 
 
Noten till kommunens pensionskapitalplaceringar bör utvecklas med eventuella upp-
skrivningar och nedskrivningar 
Åtgärder: Dessa kompletteringar av not 17 har gjorts redan i den färdigställda årsre-
dovisningen för 2009. 
 
I Noten pensionsförpliktelser bör det framgå om den totala redovisade pensionsförplik-
telsen minskat via försäkringar. 
Åtgärder: Denna komplettering av upplysningarna till not 24 har gjorts redan i den 
färdigställda årsredovisningen för 2009. 
 
Noten till leasing bör utvecklas avseende framtida minimileasingavgifter för ej uppsäg-
ningsbara operationella leasingavtal. 
Åtgärder: Gällivare kommun ska utveckla redovisning av leasing till kommande år i 
enighet med RKR 13.1 (Redovisning av hyres-/leasingavtal). Gällivare kommun kommer 
att samla in befintliga leasingavtal klassificera dessa i finansiella, och operationella 
leasingavtal. Vid klassificeringar som innebär finansiell leasing kommer dessa att redo-
visas i enighet med RKR 13.1. 
 
Förvaltningsberättelsen kan utvecklas avseende kommunens placerade medel i förhål-
lande till kommunens placeringsreglemente/policy. 
Åtgärder: Denna synpunkt kommer att utvecklas med ett tillägg i förvaltningsberättel-
sen. 
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Sammanställda redovisningen kan utvecklas avseende gemensam förvaltningsberättelse 
för kommunen med redogörelse för den samlade verksamhetens förväntade utveckling, 
väsentliga personalförhållanden och analys av den ekonomiska utvecklingen i företagen 
bl a innehållande en bedömning av affärs och marknadsrisker samt finansiella risker. 
Åtgärder: Till årsredovisning för år 2010 kommer kommunen att uppmana bolagen att 
lämna in tillräckligt med uppgifter i god tid för att vi skall kunna utveckla den samman-
ställda redovisningen i enlighet med revisorernas synpunkter. 
 
Informationsvärdet i kommunens årsredovisning avseende kommunens investeringar 
skulle öka om även de större eventuella avvikelserna för pågående projekt mot budget 
kommenterades i förvaltningsberättelsen. 
Åtgärder: Förklaringar till större avvikelserna för pågående projekt kommer att utveck-
las till kommande årsredovisning. 
 
Några verksamhetsmässiga mål med bäring mot god ekonomisk hushållning har inte 
avstämts i förvaltningsberättelsen. Tydligare framgå hur kommunstyrelse/nämnder arbe-
tar med styrning, uppföljning och nyckeltal. 
Åtgärder: Vi har tagit del av synpunkterna och arbetar för att utveckla dessa. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna förslaget till svar på revisorernas påpekanden avseende utvecklingsområ-
den utifrån granskningen av årsredovisningen för 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Granskning av årsredovisning 2009. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 86. 
3. Ekonomienhetens skrivelse 2010-04-29. 
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 KS/2010:211 - 104 

 
§ 105 

Begäran om entledigande från uppdrag som kontaktpolitiker för Ungdomsrådet   

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att entlediga Maria Israelsson (s) från uppdrag som kontaktpolitiker för Ungdomsrådet. 
 
Bakgrund 
Maria Israelsson (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som kon-
taktpolitiker för Ungdomsrådet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att entlediga Maria Israelsson (s) från uppdrag som kontaktpolitiker för Ungdomsrådet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande.  
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 87. 
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 KS/2010:269 -102 

 
§ 106 

Fyllnadsval av kontaktpolitiker för Ungdomsrådet  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Maria Åhlén (s) utses till kontaktpolitiker för Ungdomsrådet. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av kontaktpolitiker för Ungdomsrådet upptas till behandling.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Maria Åhlén (s) utses till kontaktpolitiker för Ungdomsrådet. 
 
Beslutunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 88. 
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 KS/2009:469 - 761  

 
§ 107 

Utredning angående samordningen av det alkohol- och drogförebyggande arbetet i 
Gällivare kommun  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet då det tillkommit nya skrivelser i ärendet. 
 
Bakgrund 
Nämnd och utredningsenheten har haft i uppdrag att utreda samordningen av det alkohol 
och drogförebyggande arbetet i Gällivare kommun. Syftet med utredningen har varit att 
besvara två frågor d v s om projektet för detta arbete (1,0 tjänst alkohol och drogsam-
ordnare) skall fortsätta som ordinarie verksamhet samt var i organisationen tjänsten i så 
fall skall placeras. 
 
Förslaget i aktuell utredning innebär att 1,0 tjänst permanentas med benämningen folk-
hälsostrateg och att tjänsten organisatoriskt skall finnas under socialnämnden. Det poli-
tiska ansvaret och ledningen för arbetsområdet folkhälsa skall dock finnas hos kom-
munstyrelsen. Arbetet med folkhälsa skall handla om ett långsiktigt arbete där förebyg-
gande ANDT-insatser ingår (alkohol, narkotika, doping och tobak). Placeringen av 
tjänsten under socialnämnden skall i första hand vara under en försöksperiod om ett år. 
 
Tjänstens organisatoriska placering under socialnämnden kan innebära att det förebyg-
gande generella arbetet riktat mot alla barn och ungdomar inte får den dignitet och det 
utrymme som är nödvändigt. Detta då socialnämnden utifrån sitt lagstadgade ansvar i 
första hand skall uppmärksamma barn som ”riskerar att utvecklas ogynnsamt” d v s att 
arbeta med barn i riskzon på individnivå eller i grupp. Det bästa är att kommunstyrelsen 
har det övergripande samlade ansvaret, både ledningsmässigt och organisatoriskt, för 
området folkhälsa inklusive ANDT-förebyggande insatser. Utredningen lyfter fram 
Folkhälsoinstitutets åsikt om att en tydlig organisation och struktur är en framgångsfak-
tor för att systematiskt arbeta med folkhälsa. En uppdelning av ansvaret under kommun-
styrelsen och socialnämnden innebär risk för att roller och uppdrag inte blir tydliga. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I dagsläget finns 700 000 kronor budgeterat för projektet i kommunstyrelsens driftsbud-
getram för planperioden 2010-2012. Enligt förslaget så föreslås en ramjustering som 
innebär att dessa 700 000 kronor hamnar i socialnämndens driftsbudgetram för planpe-
rioden 2010-2012.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
En stor del av de ANDT-förebyggande insatser som alkohol och drogsamordnaren arbe-
tar med utifrån samordning och utveckling vänder sig till barn och ungdomar. En per-
manent tjänst i kommunen för detta arbete är positivt utifrån att långsiktigt kunna arbeta 
för en god folkhälsa för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att 1,0 tjänst som folkhälsostrateg inrättas permanent under kommunstyrelsen med både 
ett politiskt och organisatoriskt ansvar för tjänsten och det långsiktiga strategiska folk-
hälsoarbetet inklusive ANDT-förebyggande insatser, 
 
att tillskriva kommunstyrelsen behovet av att se över nuvarande organisation av det fö-
rebyggande folkhälsoarbetet, inklusive ANDT-arbetet, med Luleå och Piteå som modell 
för eventuell ny framtida organisations modell. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning av samordning av det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Gällivare 
kommun. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2009-11-02. 
3. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 58. 
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 KS/2009:8 - 100 

 
§ 108 

Landsbygdspolitiskt handlingsprogram  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättat förslag till program efter remiss. 
 
Bakgrund 
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott har föreliggande förslag till handlings-
program remitterats till de kommunala råden och de politiska partierna. 
 
Förslag till program efter remiss 
Ändringar efter remiss i kursiv stil 
 
Landsbygdsrådets uppgift är att vara parapalyorganisation för byarnas utvecklingsgrup-
per och att vara länken mellan byarna och kommunen. Landsbygdsrådets främsta sam-
arbetspartners i kommunen är Utvecklingsenheten och de av kommunen utsedda kon-
taktpolitikerna. Landsbygdsrådet kan även ha egna uppdrag i landbygdsutvecklingen 
och t ex driva projekt. När det gäller landsbygdsfrågor fungerar även de andra kommu-
nala råden, Ungdomsråd, Pensionärsråd, Rådet för funktionshinder, som en länk mel-
lan medborgare och politik.  
 
Detta program har tre syften: 

 att kommunens invånare ska veta vilka ambitioner Landsbygdsrådet och 
kommunen har för Gällivare landsbygd, 

 att kommunens invånare ska veta vilka förutsättningarna är för bosättning 
på landsbygden, 

 att detta dokument ska vägleda kommunens nämnder och styrelser vid be-
slut som berör landsbygden, 

 att ge vägledning för de som ska svara på remisser, utredningar o dyl, med 
landsbygdsinriktning. 

 
Handlingsprogrammet skall behandlas i början på varje politisk mandatperiod och revi-
deras vid behov. Varje nämnd ska lämna in förslag på konkreta åtgärder för att behålla 
och utveckla servicen på landsbygden. 
 
Den övergripande målsättningen för nämndernas och styrelsernas arbete är att erbjuda* 
en god service och tillgänglighet åt landsbygdens befolkning. 
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* Borttaget: ”att sträva efter”. 
 
För kommunstyrelsen innebär detta att 

 samarbeta med Landsbygdsrådet, landsbygdens företag och organisationer 
för att hitta* lösningar för olika serviceområden, 

 stimulera utvecklingen på landsbygden genom olika stöd, informationsin-
satser, LEADER-samarbetet m fl, 

 att landsbygden framhålls i marknadsföringen av Gällivare som en attraktiv 
ort, 

 stimulera landsbygdsborna till att hitta miljöriktiga, hållbara lösningar på 
de verksamheter man vill ha lokaliserade i närmiljön, 

 stimulera enskilda medborgare till en miljömässigt hållbar livsstil. 
 
* Borttaget: ”nya”. 
 
För socialnämnden innebär detta att 

 verka för att de verksamheter som finns för äldre på landsbygden kan be-
hållas och utvecklas, samt att äldre ska kunna bo kvar i hemmet så länge 
som det är försvarbart, 

 utveckla och stödja projekt inom social omsorg, även från icke-kommunala 
aktörer, som kan bidra till god service (se Soc 2009-05-0, § 70). 

 
För barn-, utbildning- och kulturnämnden innebär detta att: 

 utveckla kvalitén i kvarvarande landsbygdsskolor, så det blir lockande för 
elever och lärare att stanna kvar, 

 stimulera och stödja landsbygdens egna initiativ till kulturell utveckling, 
 stödja landsbygdens egna initiativ till ungdomsverksamhet (se BUoK 2009-

08-25, § 135). 
 
För service- och tekniknämnden innebär detta att: 

 samverka med byarna före beslut om kommunala fastigheter som blir utan 
hyresgäst eller användning (se SoT 2009-03-31, § 48). 

 
För miljö- och byggnämnden innebär detta att 

 verka för att underlätta etableringar på landsbygden genom översyn av äld-
re detaljplaner (Mbn 2009-04-02, § 78). 

 
Det landsbygdpolitiska handlingsprogrammet är en helhet med flera delar: 

 Det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet 
 Kommunstyrelsens styrkort för näringsliv och utveckling 
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 Nämndernas styrkort och verksamhetsplaner 
 Utvecklingsenhetens handlingsplan 

 
 
Aktörer för att arbeta med landsbygdsutveckling i Gällivare kommun är: 

 Kommunstyrelsen och nämnderna 
 Förvaltningarna 
 Utvecklingsenheten 
 Landsbygdsrådet Gellivare och byautvecklingsgrupperna 
 Leader Polaris 
 Ávki- Centrum för samisk näringslivsutveckling 

 
Förslag till beslut 
att anta upprättat förslag till program efter remiss. 
 
Beslutunderlag 
1. Landsbygdsrådet Gellivare – Förslag till landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 
Gällivare kommun. 
2. Yttranden från miljö- och byggnämnden, socialnämnden, service- och tekniknämnden 
och barn-, utbildning- och kulturnämnden. 
3. Utvecklingsenhetens skrivelse 2009-05-05. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 42. 
5. Yttranden från Rådet för funktionshinderfrågor, Ungdomsrådet, Kommunala pensio-
närsrådet, Landsbygdsrådet Gellivare, Vänsterpartiet i Gällivare, Norrbottens Sjuk-
vårdsparti Gällivare och Sveriges Kommunistiska Parti. 
6. Utvecklingsenhetens skrivelse 2010-05-11. 
7. Utvecklingsenhetens förslag till program efter remiss 2010-05-11. 
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 KS/2010:69 - 773 

 
§ 109 

Folkhälsopolitisk plan 2010-2012 för Gällivare kommun  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta Folkhälsopolitisk plan för Gällivare kommun 2010-2012. 
 
Bakgrund 
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar för 
god hälsa på lika villkor. Den senast gällande lokala folkhälsoplanen gick ut 2003, men 
den folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten har antagits av Gällivare kommunfull-
mäktige 2007. I kommunens styrkort finns målen att Gällivare kommun ska ha ett fram-
gångsrikt folkhälsoarbete och att hälsotalet i samhället ska öka med 10 %.  
 
En arbetsgrupp tillsattes bestående av representanter från Lokala Brottsförebyggande 
Rådet, SAMBU, Arbetsgruppen för Kvinnofrid samt alkohol- och drogpolitiska sam-
ordnaren och hälsoplaneraren. Arbetsgruppen fick i uppdrag att med Folkhälsorådet 
som styrgrupp ta fram ett förslag till folkhälsopolitisk plan. Planen skulle specificera 
inriktningen på arbetet samt ge förslag till uppföljningsindikatorer. Folkhälsoplanen ska 
sedan konkretiseras i verksamhetsspecifika insatser, med årlig återrapportering till folk-
hälsorådet som stödjer och följer upp hur verksamheterna arbetar för att uppnå målen. 
 
Förslaget till folkhälsoplan har skickats för yttrande till kommunala nämnder och råd 
samt till de politiska partierna. Som påpekats i remissvaren är folkhälsoarbete ett lång-
siktigt arbete som måste fortgå kontinuerligt och främst handlar om att de grundläggan-
de behoven är tillgodosedda. Yttranden som beaktats i det nya förslaget är vikten av mål 
för ungdomars psykiska hälsa samt att tidsplanen korrigerats. Det har även kommit in 
bra konkreta förslag på prioriteringar och vad som är viktigt att arbeta med i framtiden 
både på övergripande och på verksamhetsnivå. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för förankring av den folkhälsopolitiska planen finns i Folkhälsorådets bud-
get 2010.  
 
Genomförande/handlingsplaner ska ske i befintlig verksamhet. För åtgärder och aktivi-
teter enligt de årliga verksamhetsplanerna kommer vissa kostnader att uppstå, vilka idag 
inte kan preciseras. Insatserna avser att leda till lägre samhällskostnader i framtiden.  
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Bland yttrandena har framkommit att det är viktigt med ett specifikt kostnadsställe där 
en viss procentsats från kommunens budget avsätts för folkhälsoarbete och förebyggan-
de arbete för ungdomar. Då kan kontinuitet uppnås och arbetet blir inte lika känsligt för 
konjunktursvängningar, och det blir också billigare i framtiden än nuvarande punktin-
satser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i folkhälsoplanen, där målområde två 
syftar till att alla barn och ungdomar ska ha en trygg, god och hälsosam uppväxt. 
Åtgärderna syftar till att stärka skydds/friskfaktorer kring barn och ungdomar, vilket har 
en positiv inverkan på deras hälsa och livsstil över tid. 
 
Förslag till beslut 
att anta Folkhälsopolitisk plan för Gällivare kommun 2010-2012. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2007-02-05 § 20. 
2. Folkhälsorådets protokoll 2009-12-08 § 4. 
3. Förslag till Folkhälsopolitisk plan 2010 – 2012 för Gällivare kommun, 2009-12-15. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 43. 
5. Yttranden från barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott, miljö- och bygg-
nämnden, service- och tekniknämnden, Kommunala pensionärsrådet, Rådet för funk-
tionshinderfrågor, Ungdomsrådet, Vänsterpartiet i Gällivare, Norrbottens Sjukvårdsparti 
Gällivare och Sveriges Kommunistiska Parti. 
6. Förslag till Folkhälsopolitisk plan 2010 – 2012 för Gällivare kommun, 2010-05-10. 
7. Folkhälsorådets skrivelse 2010-05-11. 
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 KS/2010:225 - 246 

 
§ 110 

Gatunamn vid vägen/infarten till campingen och hembygdsområdet  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Kvarnbacksvägen som gatunamn till vägen/infarten till campingen och hem-
bygdsområdet. 
 
Bakgrund 
Gällivare Camping har i skrivelse anhållit om rubricerad väg/infart får ett namn bland 
annat för: problem vid leveranser då vägen är namnlös, postnummer saknas och ställer 
till besvär i många sammanhang, samt gästerna vill ställa in campingen på sin GPS. 
 
Miljö- och byggkontoret föreslår att vägen/infarten till campingen och hembygdsområ-
det döps till Kvarnbacksvägen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Kvarnbacksvägen som gatunamn till vägen/infarten till campingen och hem-
bygdsområdet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-03-04 § 32. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 89. 
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 KS/2010:186 - 106  

 
§ 111 

Tillägg till förbundsordning för Lapplands Kommunalförbund  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ärendet utgår, och 
 
att kommunchefen får i uppdrag att ta kontakt med Lennart Andersson på LKF. 
 
Ajournering begärs 15.40-15.55 
 
Bakgrund 
Enligt förslag från LKF:s direktion som också antagits av kommunfullmäktige i samtli-
ga fyra medlemskommuner skall ansvaret för kommunernas högskoleenheter och vux-
enutbildningar överlämnas till Lapplands kommunalförbund den 1 juli 2010. Detta in-
nebär att förbundsordningen för LKF måste revideras så att detta uppdrag ingår.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunfullmäktige har den 25 januari år 2010 beslutat att högskoleenhet och vuxen-
utbildning ska övergå till gemensam organisation inom LKF. Inför detta beslut presente-
rade LKF ett beslutsunderlag där förslag på finansieringsmodell ingick (se 
Ks/2009:621).  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
På grund av den stora tidsbristen i handläggningen av ärendet har ingen kontakt tagits 
med ungdomsrådet. Inget reellt medinflytande från kommunens barn eller unga kan 
därför sägas ha förekommit. Förslagen till beslut bedöms inte medföra några direkta 
negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige  
att anta förslaget till reviderad förbundsordning för LKF. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 90. 
2. Förslag till reviderad förbundsordning att gälla från 1 juli 2010 för Lapplands kom-
munalförbund, 2010-04-30. 
3. Utredning av föreslagna förändringar och deras konsekvenser, 2010-05-11. 
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-05-11. 
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 KS/2010:278 - 003 

 
§ 112 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund 
Enligt förslag från LKF:s direktion som också antagits av kommunfullmäktige i samtli-
ga fyra medlemskommuner skall ansvaret för kommunernas högskoleenheter och vux-
enutbildningar överlämnas till Lapplands kommunalförbund den 1 juli 2010. Detta in-
nebär att reglementet för Gällivare kommuns kommunstyrelse måste revideras. 
 
Förslag på nytt reglemente bifogas ärendet. Förslag på revidering av text har gjorts av-
seende reglementets § 3 Kommunstyrelsens ledningsfunktion, underrubrik Övrig verk-
samhet, punkt fyra, fem och sex (reglementets sida 4).  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-03 § 91 beslutade att lämna ärendet öppet till 
kommunstyrelsens sammanträde 2010-05-24. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
På grund av den stora tidsbristen i handläggningen av ärendet har ingen kontakt tagits 
med ungdomsrådet. Inget reellt medinflytande från kommunens barn eller unga kan 
därför sägas ha förekommit. Förslagen till beslut bedöms inte medföra några direkta 
negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige  
 
att anta upprättat förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-04-29. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-03 § 91. 
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 KS/2010:300 - 040 

 
§ 113 

Äskande engångssatsning 2010  - Service- och tekniknämnden  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet hänskjutes till kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2010. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden 2010-05-04 § 108 har beslutat att äska om anslag till en-
gångssatsningar 2010 inom drift- och investeringsbudget. De sammantagna äskandena 
uppgår till totalt ca 8,1 mkr. 
 
Förslag till kommunfullmäktige om att anvisa medel för engångssatsningar 2010 har, på 
uppdrag av kommunchefen, upprättats av ekonomienheten. Detta ärende behandlas vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2010-05-24. 
 
Då det är känt att önskemål om engångssatsningar 2010 är på väg även från, enligt upp-
gift från förvaltningarna, BUoK- och Soc-nämnderna föreslås att samtliga dessa äskan-
den behandlas samlat av kommunstyrelsen den 21 juni i samband med att kommunsty-
relsens förslag till budget 2011-2013 läggs. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna kan summeras först efter att beslut om omfattningen 
tagits. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser med anledning av detta förslag till beslut. 
 
Förslag till beslut 
Ekonomienheten föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att äskanden om anslag till engångssatsningar 2010 beslutas av kommunstyrelsen inom 
ramen för av kommunfullmäktige beslutat anslag för detta ändamål, 
 
att kommunstyrelsen behandlar dessa äskanden med start från och med kommunstyrel-
sens sammanträde 2010-06-21, 
 
att kommunstyrelsens beslut om anslag till engångssatsningar delges kommunfullmäkti-
ge. 
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Beslutsunderlag 
1. Service- och teknikförvaltningens protokoll 2010-05-04 § 108.  
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-07. 
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 KS/2010:295 - 041 

 
§ 114 

Anslag till engångssatsningar 2010  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anvisa 9 000 000 kronor ur rörelsekapitalet till verksamhet 949 ”Kommunstyrelsens 
anslag för engångssatsningar under 2010” med ansvar 80, 
 
att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om de enskilda satsningar som föreslås, 
 
att beslutad användning av anslaget skall delges kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Under våren 2010 har i bl a kommunstyrelsen diskuterats kring eventuella engångssats-
ningar med anledning av det statsbidrag i form av ”tillfälligt konjunkturstöd” som 
kommunerna erhållit för år 2010. Statsbidraget för Gällivare kommuns del uppgår till ca 
18,1 mkr. 
 
Hittills i år så har ca 6,3 mkr anvisats ur rörelsekapitalet till driftbudgeten 2010. De an-
slag som anvisats avser överförda överskott inom driftbudgeten 2009 (1,6 mkr), ramju-
stering BUoK p g a elevtalsjusteringar (2 mkr), öppnande Humlans förskola (1,2 mkr) 
och avgångslösningar inom BUoK (1,5 mkr). Dessutom råder f n oklarhet om en juster-
ing av gymnasieskolans budget för 2010 med anledning av senaste elevtalsräkningen. 
Hade gymnasieskolan fortfarande sorterat under BUoK så hade enligt tidigare ordning 
budgeten för 2010 justerats ned med 1,7 mkr. Då budgethanteringen inom Lapplands 
gymnasium, åtminstone f n, har en annan ordning och det i dagsläget inte är klart hur 
ramjusteringarna skall ske så måste vi preliminärt räkna med att den nedräkning av ra-
men som vi gjort i vår preliminära prognos för 2010 måste återföras. Sammantaget in-
nebär detta att en rörelsekapitalpåverkan inom driftbudgeten på hittills ca 8 mkr har 
påverkat resultatet i förhållande till tidigare beräkningar. 
 
Prognosen för 2010 års resultat uppgår i dagsläget till ca 26,3 mkr. 
 
Då kommunfullmäktige har sitt nästkommande sammanträde den 14 juni, och nästa 
därpå följande sammanträde först den 18 oktober så brådskar det att besluta om eventu-
ella medel till engångsinsatser under 2010 om insatserna skall hinna genomföras under 
året. 
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Äskanden om anslag av engångskaraktär är enligt uppgift på väg från både SoT-
nämnden, BUoK-nämnden och Socialnämnden. 
 
Av de äskanden som upptagits i SoT-nämnden så utgörs dessa av anslag till driftbudge-
ten om ca 1,7 mkr, och ca 6,4 mkr till investeringsbudgeten. 
 
Investeringsreserven inom 2010 års budget uppgår f n till ca 8,7 mkr. 
 
För att möjliggöra snabbare beslut om anslag till engångssatsningar under 2010 föreslås 
att kommunfullmäktige beslutar att anvisa anslag om 9 000 000 kronor till 2010 års 
budget, och att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om användningen av dessa an-
slag både inom drift- och investeringsbudget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om föreslaget anslag används bara inom driftbudgeten så kommer det budgeterade re-
sultatet för 2010, med nuvarande beräkningar, att uppgå till ca 17,3 mkr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga, i dagsläget, specifikt kända konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Ekonomienheten föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anvisa 9 000 000 kronor ur rörelsekapitalet till verksamhet 949 ”Kommunstyrelsens 
anslag för engångssatsningar under 2010” med ansvar 80, 
 
att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om de enskilda satsningar som föreslås, 
 
att beslutad användning av anslaget skall delges kommunfullmäktige. 
 
Beslutunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 92. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-06. 
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 KS/2009:499 - 001 

 
§ 115 

Motion av Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m), Lars 
Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m) och Sune Lantto (m) - Omorganisation av soci-
alnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen avslås med hänvisning till redan pågående samverkan mellan berörda 
nämnder.  
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), 
Ingrid Josefsson (m) och Sune Lantto (m) inkom den 6 september 2009 med ifrågava-
rande motion. Motionärerna yrkar att socialnämnden och barn-, utbildning- och kultur-
nämnden i Gällivare kommun omorganiseras så att barn och ungdomsfrågor samman-
förs i en gemensam förvaltning och nämnd, en barn- och ungdomsnämnd. Vidare yrkar 
motionärerna att alla frågor som gäller barn och ungdomar ska behandlas av den nya 
barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Strömstadsmodellen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Motionen har varit på remiss till ungdomsrådet och det har funnits möjligheter till 
medinflytande i ärendet. Ungdomsrådet har dock valt att inte yttra sig på grund av de 
anser sig ha fått för lite information. Tillgången till information bedöms ha begränsat 
barn och ungdomars möjligheter till ett reellt medinflytande i kommunalpolitiken.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen avslås med hänvisning till redan pågående samverkan mellan berörda 
nämnder.  
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Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Remissvar från socialnämnden. 
3. Remissvar från barn-, utbildning- och kulturnämnden. 
4. Remissvar från Ungdomsrådet. 
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-03-19. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 93. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Gunilla Peterson (fp) bifall till motionen. 
 
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2009:698 - 812 

 
§ 116 

Motion av Jeanette Wäppling (v) och Karl-Erik Taivalsaari (v) - "Drive-in idrott", 
"Spontanidrott"  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen bifalls,  
 
att en utredning genomförs för att se om Gällivare kommun, service- och teknikförvalt-
ningen tillsammans med chef Fritidsgården och kommunens alkohol- och drogpolitiska 
samordnare i samverkan med någon intresserad idrottsförening kan starta ett projekt 
utifrån motionens anda,  
 
att möjligheter för stöd från bland annat Riksidrottsförbundet undersöks, samt eventuel-
la kostnader för projektet framtas. 
 
Bakgrund 
Motionärerna i rubricerat ärende föreslår att kommunen i samverkan med någon intres-
serad idrottsförening, undersöker möjligheten att starta upp ett projekt som bygger på 
spontanidrott på helger och målgruppen är ungdomar som idag inte är föreningsaktiva. 
Vidare så ser man Fritidsgården samt kommunens alkohol- och drogpolitiska samordna-
re som viktiga med aktörer i projektet. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet funnit intentionerna i 
motionen intressanta och vill därav göra ett försök i samverkan med Fritidsgården och 
kommunens alkohol- och drogpolitiska samordnare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Möjligheten till stöd från exempelvis Riksidrottsförbundet bedöms som goda. Kost-
nadsberäkning får framtas vid eventuellt bifall till motionen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Enbart positiva i och med ett utökat utbud av aktiviteter vid ett eventuellt förverkligan-
de. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen bifalls,  
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att en utredning genomförs för att se om Gällivare kommun, service- och teknikförvalt-
ningen tillsammans med chef Fritidsgården och kommunens alkohol- och drogpolitiska 
samordnare i samverkan med någon intresserad idrottsförening kan starta ett projekt 
utifrån motionens anda,  
 
att möjligheter för stöd från bland annat Riksidrottsförbundet undersöks, samt eventuel-
la kostnader för projektet framtas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-01-08. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-01-26 § 15. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 94. 
 
Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Lars Alriksson (m), 
Gunilla Peterson (fp) och Margareta Henricsson (ns) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-
mäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag. 
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 KS/2009:590 - 020 

 
§ 117 

Motion av Bror Wennström (skp) - Verksamma i pensionärsservice   

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Bakgrund 
Personerna som är verksamma inom pensionärsservice är till största delen anvisade ge-
nom arbetsförmedlingen vilket då innebär att de har olika ersättningar som framkommer 
i motionen. Ersättningsnivåerna är olika beroende på vilken anvisning som arbetsför-
medlingen beslutat om och det är något arbetsgivaren arbetsmarknads- avdelningen, 
Gällivare kommun inte kan påverka. Antalet personer som arbetar inom pensionärsser-
vice varierar beroende på anvisningarna från arbetsförmedlingen och i dagsläget finns 
10 personer som arbetar med städning, socialsamvaro, snöskottning m.m. Till detta 
kommer även att vi lånar personal från serviceverkstan till uppdrag.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
För att anställa personal enligt framställan i motionen så har inte arbetsmarknads-
avdelningen de ekonomiska resurserna som behövs för att anställa 10 personer. Beräk-
nad kostnad för att anställa 10 personer är drygt 3 miljoner kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare kommun i dag har en bra fungeran-
de pensionärsservice. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-02-26. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-03-16 § 52. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 95. 
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Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) och Margareta Hen-
ricsson (ns) avlsag till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjor-
da propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons m.fl. förslag.  
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 KS/2009:561 - 730 

 
§ 118 

Motion av Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Eva Alriksson, Monika Nord-
vall Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Sune Lantto (m) och Yvonne Berg-
mark-Bröske (fp) - Införande av valfrihetssystem i Gällivare kommun  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen mot bakgrund av att socialnämnden inte har resurser och kompetens 
för att klara av upphandling enligt lagen om upphandlingssystem, samt att resurser sak-
nas utifrån ansvar för kontroll och tillsyn av verksamhet som bedrivs av annan utförare. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Den 6 oktober 2009 inlämnade ovanstående kommunfullmäktigeledamöter en motion 
angående införandet av valfrihetssystem i Gällivare kommun. Motionärerna föreslår att 
Gällivare kommun inför valfrihetssystem. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämnden anger följande ekonomiska konsekvenser i sitt yttrande. Utifrån infor-
mation från SKL och Socialstyrelsen så har kommunen att räkna med kostnader i sam-
band med utredning av förutsättningar inför beslut om valfrihetssystem, omställnings-
kostnader i samband med införandet av valfrihetssystem, samt kostnader för att klara av 
uppföljning/kontroll av verksamheten. Förslaget till beslut medför inga ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomsrådet har inte utgjort remissinstans i beredningen av motionen. Barn och ung-
domar 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 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige  
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att avslå motionen mot bakgrund av att socialnämnden inte har resurser och kompetens 
för att klara av upphandling enligt lagen om upphandlingssystem, samt att resurser sak-
nas utifrån ansvar för kontroll och tillsyn av verksamhet som bedrivs av annan utförare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Remissvar från socialnämnden. 
3. Remissvar från Rådet för funktionshindersfrågor. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 48. 
5. Remissvar från Kommunala pensionärsrådet. 
6. Kortutredning vid beredningen av motion. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-05-07. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Gunilla Peterson (fp) bifall till motionen. 
 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Margareta Hen-
ricsson (ns) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunsty-
relsen har beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. 
förslag.  
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 KS/2010:260 - 109 

 
§ 119 

Årets By 2010  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att efter nominering från Landsbygdsrådet Gellivare utse Soutojärvibygden till Årets By  
2010 i Gällivare kommun,  
 
att anslå 10.000 kr i gratifikation till Årets by, s syfte att stärka byns ungdomsarbete och 
att utdelning sker på lämpligt sätt i samverkan med informationsenheten, 
 
att medel anvisas från verksamhet 312, Till kommunstyrelsens förfogande, samt 
 
att byn nomineras till utmärkelsen Årets By i Norrbotten. 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen i Norrbottens län inbjuder Gällivare kommun att delta i korandet av 
”Årets by” i Norrbotten 2010. 
 
Avsikten med utmärkelsen är att lyfta fram, uppmärksamma och premiera det goda ex-
emplet på kommunal och regional nivå. Utnämningen ska ses som en bland många 
andra åtgärder för att stimulera och öka intresset  för lokal utveckling i länet.  
 
Vid den bedömning som görs tas hänsyn till följande faktorer: hållbar utveckling, at-
traktiva miljöer för en ökad livskvalitet. Samverkan mellan olika grupperingar inom byn 
beaktas liksom arbetet med unga människor. Slutligen kan arbetet leda till ökad syssel-
sättning och ha ett kommersiellt inslag i verksamheten. 
 
Årets by i Norrbotten erhåller förutom utmärkelsen och äran, en prissumma på 50 000 
kronor av länsstyrelsen i Norrbotten. Utsedd by skall sedan inom ett år efter utmärkel-
sen redogöra för hur man har använt pengarna i sitt utvecklingsarbete. 
 
Respektive kommun nominerar sin by som representant. Senast den 10 maj ska nomine-
ringsförslagen vara länsstyrelsen tillhanda. Utmärkelsen Årets by i Norrbottens län de-
las ut av landshövdingen i utsedd by av landshövding Per-Ola Eriksson under juni må-
nad 2010. 
 
Gällivare kommun har tidigare deltagit i Årets By- verksamheten genom att utse Årets 
By i Gällivare samt lämnat en gratifikation till byn på 10.000 kr. Gratifikationen har  
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lämnats i syfta att stötta byns ungdomsarbete. Årets By i Gällivare har sedan nominerats 
till Årets By i Norrbotten. 2006 erhöll Nattavaara utmärkelsen för länet. Årets By i Gäl-
livare har utsetts efter nominering från Landsbygdsrådet Gellivare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel lämnas inom befintlig budgetram 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms direkt beröra barn och ungdomar på ett positivt sätt. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att efter nominering från Landsbygdsrådet Gellivare utse Soutojärvibygden till Årets By 
2010 i Gällivare kommun, 
 
att anslå 10 000 kr i gratifikation till Årets by, i syfte att stärka byns ungdomsarbete och 
att utdelning sker på lämpligt sätt i samverkan med informationsenheten, 
 
att medel anvisas från verksamhet 312, ”Till kommunstyrelsens förfogande”,  
 
att byn nomineras till utmärkelsen Årets By i Norrbotten 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Länsstyrelsen Norrbotten 
2. Tjänsteskrivelse Utvecklingsenheten 
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 KS/2010:378 - 214 

 
§ 120 

Detaljplan Söderbergskulle  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdrag till miljö- och byggnämnden att anta detaljplan för söderbergskullar i enlig-
het med kommunfullmäktiges inriktning. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2007-10-08 § 249 beslutat att godkänna samrådsredogörelse av-
seende program för rubr. område samt att detaljplan arbetas fram efter riktlinjerna i 
samrådsredogörelsen. 
 
Detaljplan har arbetats fram och varit ute på samråd mellan 11 december 2008 och 9 
januari 2009. Miljö- och byggnämnden beslutade den 28 maj 2009 att avsluta planpro-
cessen då de bl.a. ansåg att det inte är god planering att placera ett nytt bostadsområde 
så nära en helikopterlandningsplats med hänsyn till bullret samt att sjukhusets utveck-
lingsmöjligheter inte får begränsas till följd av bostadsbebyggelse. 
 
Vid träff mellan länsstyrelsen och Gällivare kommun den 1 september 2009 diskutera-
des möjligheten att återuppta planarbetet. Länsstyrelsen framförde att det är Räddnings-
flygets bullerproblematik och flygrörelser som har en direkt påverkan på planområdet. 
En utredning bör göras som belyser sakfrågan och utgör grund för avtal mellan Lands-
tinget och Gällivare kommun. 
 
Miljö- och byggnämnden har den 3 september 2009 beslutat att återuppta planarbetet 
och att planhandlingarna skall kompletters med en utredning som särskilt skall belysa 
Räddningsflygets bullerproblematik i förhållande till planområdet. 
 
Kommunen har därefter varit i kontakt med landstinget som i skrivelse 15 mars 2010 
meddelat att landstinget ser fördelar med en planerade bebyggelse och kan inte heller se 
att helikopterverksamheten vid sjukhuset kommer att innebära någon olägenhet för de 
boende. 
 
Reviderad samrådsredogörelse har upprättats och planhandlingarna har reviderats med 
anledning av inkomna synpunkter, bl.a. har planbeskrivningen kompletterats angående 
flygbuller enl. nya rekommendationer från Boverket. 
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Miljö- och byggnämnden har 31 mars 2010 beslutat att godkänna upprättad samrådsre-
dogörelse samt att planförslaget får ställas ut för granskning. 
 
Planen har varit utställd för granskning under tiden 16 april – 17 maj 2010. Länsstyrel-
sen har i sitt granskningsyttrande 17 maj 2010 framfört att de anser att de frågor som de 
ställt under planprocessens gång har belysts i utställningsversionen av planförslaget och 
de har inga ytterligare synpunkter när det gäller områdets lämplighet för bebyggelse 
eller på planförslaget i övrigt. 
 
Kommunen har även hos länsstyrelsen begärt om upphävande av strandskydd inom de-
taljplanen då några av tomterna berörs av strandskydd. Länsstyrelsen har 20 maj 2010 
konstaterat att strandskyddet inte gäller inom planområdet enl. övergångsbestämmelser i 
samband med införandet av generellt strandskydd. En ny strandskyddslag har trätt i 
kraft 2009. För planärende som inletts före den 1 juli 2009 och avslutats genom anta-
gande av planen före den 1 juli 2010 skall äldre bestämmelser gälla . Detta planärende 
har inletts före 1 juli 2009 och under förutsättning att detaljplanen antas senast 1 juli 
2010 konstaterar länsstyrelsen att, det inte i detta fall är aktuellt med något upphävande 
av strandskyddet.  
 
Miljö- och byggnämnden bör med anledning av detta anta detaljplanen på sitt samman-
träde den 23 juni 2010 för att inte riskera ytterligare förseningar med planprocessen. 
 
Förslag till beslut 
att kommunfullmäktige godkänner att miljö- och byggnämnden den 23 juni under sitt 
sammanträde får mandat att anta detaljplanen för Söderbergskullar i enlighet med full-
mäktiges inriktning. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens skrivelse.  
 
  
 
 


