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Beslutande Tommy Nyström (s), ordf.  Frank Öqvist (s), tjg. ers. 
 Birgitta Larsson (s)        Stig Eriksson (v) 
 Wania Lindberg (s)   Margareta Henricsson (ns) 
 Maria Åhlén (s)   Lars Alriksson (m) 
 Roland Axelsson (s)   Yvonne Bergmark Bröske (fp) 
 Jeanette Wäppling (v), §§ 22-23, 25-31, 46   
Övriga deltagande Lennart Johansson, Kommunchef 
 Anneli Markström, Kommunsekreterare 

Göran Sandström, Ekonomichef, §§ 22, 24, 28 
Cebira Husakovic, Ekonom, § 22 
Inga-Maj Backman, förvaltningschef Service och teknikförvaltningen, § 24 
Yngve Berg, förvaltningschef Barn- utbildning och kulturnämnden, § 24 
Marianne Jonsson, förvaltningschef Socialförvaltningen, § 24 
Ulf Hansson, Utvecklingschef, § 26 
Kjell Sundvall, Miljö- och byggchef, § 33 
Tommy Sjölund, Fastighetschef, § 37 

 
Utses att justera Yvonne Bergmark Bröske 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, tisdagen den 18 mars, kl. 15:00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 22-47  
  Anneli Markström   
 
 Ordförande 
  Tommy Nyström   
 
 Justerande  
  Yvonne Bergmark Bröske   

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
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Datum för  Datum för 
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Underskrift 
 Anneli Markström 
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 KS/2008:161  

 
§ 22 
Årsredovisning 2007  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa Gällivare kommuns bokslut för år 2007,  
 
att överföra överskott, om 3.653.000 kr, inom 2007 års driftbudget till 2008 års drift-
budget enligt förslag,  
 
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 25.366.000 kr, inom 
2007 års investeringsbudget till 2008 års investeringsbudget enligt förslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2007. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslut att be-
handla Barn- utbildnings och kulturnämndens bokslut för 2007 under dagens samman-
träde.  
 
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig skriftligen mot 
beslut i ärendet, se bilaga 3. 
 
Bakgrund 
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper m.m. för 2007 i 
en årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag på överföring av över- och 
underskott till 2008 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av pågå-
ende investeringsobjekt till 2008 års budget.  
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-03-05. 
 
Yrkande 1 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) på återe-
miss av Barn- utbildning och kulturnämndens bokslut för 2007 med hänvisning till att 
bokslutet är ofullständigt. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) bifall till 
lagt förslag med undantag att kommunstyrelsen inte ställer sig bakom Barn- utbildning 
och kulturnämndens redovisning avseende 2007 års bokslut.  
 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) och  
Stig Eriksson (v) i enlighet med lagt förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Tommy Nyströms m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag. 
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§ 23 
Information  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Delgivningar 
Se bilaga 1, redovisas i mapp (flik 1) vid dagens sammanträde. 
 
Anmälningar 
Se bilaga 2, redovisas i mapp (flik 2) vid dagens sammanträde 
 
Kurser och konferenser 
Föreligger inga erbjudanden. 
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§ 24 
Budgetuppföljning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att följa upp prognostiserat underskott för Service och tekniknämnden samt Barn- ut-
bildning och kulturnämnden,  
 
att Service och tekniknämnden och Barn- utbildning och kulturnämnden inkommer med 
åtgärdsprogram till kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2008,  
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningscheferna budgetuppföljning för januari 
och februari 2008.  
 
Inga-Maj Backman, förvaltningschef Service och teknikförvaltningen, informerar att 
prognosen för Service och tekniknämnden visar ett underskott för år 2008. Vidare in-
formerar hon om Sysselsättningsenhetens verksamhet samt avfallsfrågor mot landsbyg-
den.  
 
Marianne Jonsson, förvaltningschef för socialförvaltningen, informerar att socialnämn-
dens prognos för budgetåret 2008 ligger i fas med beräkningar fram till och med februa-
ri 2008.  
 
Yngve Berg, förvaltningschef för barn- utbildning och kulturförvaltningen, redovisar 
prognos där budget inte ligger i fas för innevarande budgetår. Vidare informerar han om 
gymnasieutbildningar, skidprogrammet och energigymnasiet.  
 
Lennart Johansson, kommunchef, redovisar budgetuppföljning januari-februari 2008 för 
kommunledningskontorets verksamhetsområde. Prognosen visar ett svagt överskott vid 
februari månads utgång.  
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 KS/2008:99  

 
§ 25 
Ansökan om medfinansiering till projekt TAGE Gellivare  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att besluta om medfinansiering av totalt 212.500 kr enligt följande, 52.000 kr för 2008, 
105.000 kr för 2009 och 55.500 kr för 2010, 
 
att kommunstyrelsens del av kostnaden för "TAGE" för åren 2008 -2010,  
212.500 kronor, finansieras ur ramen för verksamhet 260, med ansvar 15501,  
 
att överlämna till Service och tekniknämnden och Socialnämnden att utse två politiker 
att medverka i projektets styrgrupp,  
 
att namn på de två politikerna till projektets styrgrupp presenteras vid kommunstyrel-
sens sammanträde den 14 april 2008, 
 
att projektets styrgruppsprotokoll delges kommunstyrelsen fortlöpande. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Jäv 
Yvonne Bergmark-Bröske (fp) anmäler jäv och deltar inte vid beslut i ärendet.  
 
Protokollsanteckning 
Margareta Henricsson (ns) vill att det till protokollet skall föras att ”Jag tycker att det är 
positivt och glädjande att Projektet TAGE Gellivare överensstämmer så väl med den 
motion som Eva Viltok, Norrbottens Sjukvårdsparti, skrev den 29 maj 2006 och som så 
välvilligt behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2001, § 101.” 
 
Bakgrund 
Projektet TAGE Gellivare handlar om att hjälpa ungdomar i utanförskap till arbete eller 
utbildning. Företagarnas lokala förening är initiativtagare och huvudman för detsamma. 
Ungas utanförskap engagerar Företagarna eftersom man ser dessa ungdomar som en del 
av lösningen på den framtida arbetskraftsbristen och kompetensförsörjningen samtidigt 
som de vill hjälpa till med att ta itu med det faktum att allt fler unga hamnar i utanför-
skap. Projektets verksamhet bygger på ett nära samarbete mellan de organisationer som 
på något sätt är involverade kring ungdomar i utanförskap. Dessa organisationer är 
bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen och Landstinget. 
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Verksamheten i projektet handlar om att ungdomar i utanförskap får hjälp med att ut-
vecklas för att därmed nå en ökad anställningsbarhet. Individerna som rekryteras till 
projektet kommer tillsammans med anställda "coacher" samt eventuellt övriga inblan-
dade, att göra en resursinventering och en individuell utvecklingsplan.  
 
I utvecklingsplanen pusslas olika aktiviteter ihop med målet att de unga ska ut i varak-
tigt arbete eller utbildning så fort som det är möjligt. Vad gäller aktiviteterna så handlar 
det om aktiviteter som erbjuds via projektets basprogram, aktiviteter som andra organi-
sationer erbjuder, olika typer av behandlingsformer, praktik, kortare utbildning mm. 
Projektets eget basprogram innehåller exempelvis motiverande samtal, kost, hälsa och 
hygien, personliga mål, ekonomi, samarbetsövningar, konflikthantering, social kompe-
tens, gruppdiskussioner kring bl.a. mångfald och jämställdhet, näringslivsmentor, K B 
Terapi mm.  
 
Projekttiden är två år och beräknas starta under sommaren 2008. Tre heltidsanställda 
kommer att arbeta i projektet med coachning och projektledning. En styrgrupp beståen-
de av representanter från finansiärerna samt ungdomsrådet kommer att följa projektet. 
En operativ arbetsgrupp/ referensgrupp kommer också att verka runt projektet. Efter 
projekttidens slut är förhoppningen att projektet uppnått målsättningen om att ha haft 
120 deltagande ungdomar och 50 % av dessa har gått vidare till arbete eller utbildning. 
50 arbetsgivare ska ha genomgått handledarutbildning, andelen unga i totalt utanförskap 
ska ha minskat med hälften och projektet ska ha visat på ekonomisk vinst för kommu-
nen. Uppfylls målen avser Företagarna att bilda någon form av bolag som kan fortsätta 
arbeta med målgruppen. 
 
Medfinansiering har sökts från Europeiska Socialfonden, Norrbottens Läns Landsting, 
Gällivare kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Försäkringskassan, Arbetsförmed-
lingen samt LKAB och Boliden. Projektets totala omsättning uppgår till 7.640.000 kro-
nor. Av dessa ansöks 850.000 kr i kontanta medel från Gällivare kommun där summan 
är lika delad mellan Kommunstyrelsen, Service och tekniknämnden, Socialnämnden 
och Barn- utbildning och kulturnämnden dvs. 212.500 kr från Kommunstyrelsen förde-
lat enligt följande, 52.000 kr för 2008, 105.000 kr för 2009 och 55.500 för 2010.  
 
En ytterligare förfrågan i ansökan om medfinansiering gäller kommunens medverkan i 
projektets styrgrupp med totalt två personer vilka utses av kommunen själv. 
 
Förslag till beslut 
- att besluta om medfinansiering av totalt 212.500 kr enligt följande, 52.000 kr för 2008, 
105.000 kr för 2009 och 55.500 kr för 2010, 
 
- att kommunstyrelsens del av kostnaden för "TAGE" för åren  
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2008 -2010, 212 500 kronor, finansieras ur ramen för verksamhet 260, med ansvar 
15501,  
 
- att kommunstyrelsen utser två personer till medverkan i projektets styrgrupp. 
 
Beslutsunderlag 

1. Ansökan om medfinansiering till projekt TAGE Gellivare, 2008-02-06. 
2. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-02-14. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 33, 2008-02-25. 

 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) och Lars Alriks-
son (m) bifall till lagt förslag med följande tilläggsförändringar; 
 
att överlämna till Service och tekniknämnden och Socialnämnden att utse två politiker 
att medverka i projektets styrgrupp,  
 
att namn på de två politikerna till projektets styrgrupp presenteras vid kommunstyrel-
sens sammanträde 14 april 2008, 
 
att projektets styrgruppsprotokoll delges kommunstyrelsen fortlöpande. 
 
Margareta Henricsson (ns) yrkar bifall med protokollsanteckning: ”Jag tycker att det är 
positivt och glädjande att Projektet TAGE Gellivare överensstämmer så väl med den 
motion som Eva Viltok, Norrbottens Sjukvårdsparti, skrev den 29 maj 2006 och som så 
välvilligt behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2001, § 101.” 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Jeanette Wäpplings m.fl. förslag.  
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 KS/2008:121  

 
§ 26 
Ansökan om medfinansiering till Utbyggnad av Lapland Airport  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om medfinansiering av etapp ett med totalt 
10.200.000 kr enligt följande, 1.600.000 kr för 2008, 8.500.000 kr för 2009 och  
100.000 kr för 2010, 
 
att kostnaden för åren 2008-2010, 9.572.800 kronor, belastar Service- och Teknikför-
valtningen – avsedda medel för flygplatsutbyggnad, ansvar 121, projekt  
F 7104601 samt att resterande del, vilken uppgår till ett värde av 627.200 kr, finansieras 
genom eget arbete, lokaler, kontorsmaterial, resor och marknadsföring,  
 
att avsätta 200.000 kr till projektets förundersökningsarbete anvisas från projekt  
F 7104601,  
 
att kommunstyrelsen beslutar om att skicka in ansökan om indragning av väg till väg-
verket,  
 
att kommunen tar över huvudmannaskapet för den nya sträckan av ovan nämnt vägav-
snitt.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bakgrund 
Projektet avser utbyggnad av Lapland Airport för att därigenom öka tillgängligheten till 
och från kommunen samt säkra kommande utvecklingsmöjligheter. Projektet är upp-
byggt i tre etapper där denna ansökan avser etapp ett. I etapp ett ingår omdragning av 
väg, plattutbyggnad samt byggnation av permanent hangar. För etapp två och tre kom-
mer nya projekt med nya projektansökningar att göras. Planen är att projekt två (etapp 
två) påbörjas under år 2009 och drivs parallellt med etapp ett och innehåller då förläng-
ning av rullbana samt flyttning av inflygningsljus. Ytterligare ett tredje projekt kommer 
att genomföras för en tredje etapp där ombyggnad av terminal, utökning av verkstads-
hall, genomförande av fordonsplan samt byggnation av parkering ingår. 
 
Finansieringen av den totala utbyggnaden av Lapland Airport beräknas uppgå till 112 
Mkr. Detta projekt som berör första etappen kräver en total finansiering på 32 Mkr och 
beräknas påbörjas under april månad 2008 och avslutas i mars 2010. I andra etappen  
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beräknas kostnaderna uppgå till 60 Mkr och i tredje etappen till 20 Mkr Medfinansie-
ring söks från EUs regionala strukturfonder Mål 2, Länsstyrelsen och Gällivare kom-
mun. Under år 2008 uppgår kostnaderna till 7,7 Mkr varav Gällivare kommun finansie-
rar totalt 1,9 Mkr. Under år 2009 uppgår kostnaderna till 24 Mkr varav Gällivare kom-
mun finansierar totalt 8 Mkr. Detta innebär alltså att Gällivare kommun finansierar 9,9 
Mkr för etapp ett. 
 
Kort bakgrundsfakta 
En stadig ökning på antalet passagerare har uppvisats under framförallt de senaste två 
åren. Antalet passagerare per månad har under ett bra tag stadigt legat på över 4000 och 
under år 2007 flög 51 000 passagerare till och från Lapland Airport. Den starka utveck-
lingen syns tydligt i en jämförelse med föregående år 2006, då totalt 42 000 passagerare 
flög till och från Gällivare. Näringens behov av flyg är stort och förväntas bli större, 
bland annat genom Bolidens kommande investeringar där uppemot 2000 beräknas vara 
involverade i företaget under investeringstiden. Många av dessa kommer att ha behov 
av flygpendling. Överlag har näringslivet ett utökat behov av att upprätthålla god till-
gänglighet till sina externa enheter, utlandsverksamheter samt exportmarknader natio-
nellt och internationellt. Exempel på internationella företag i Gällivare är JUC Värme-
teknik AB, Gellivare Photo Voltaic, Artic Solar, Fjellnes Castel, New Boliden, Aimpo-
int, LKAB, Miwana, Nordpolymer.  
 
Turismen som tillväxtfaktor är också något som blivit ett faktum för Gällivare då man 
kan visa upp den kraftigaste ökningen i regionen gällande besöksstatistiken. Ur ett na-
tionellt perspektiv är Norrbotten den region om ökar snabbast när det gäller antalet be-
sökare. En effekt av uppgången i branschen är att besöksnäringen påbörjat investeringar 
som beräknas uppgå till drygt 1,4 miljarder. Dessa investeringar är anknutna till Dund-
ret och för att ta ett exempel kommer antalet bäddar att utökas från 250st till 3000st. 
Investerare från Finland står för en del av detta. Parallellt med ovanstående har utveck-
lingen av Världsarvet Laponia nyligen påbörjats och i nuläget arbetar man på att bygga 
upp en utvecklings- och förvaltningsorganisation kring det hela. 
 
Förslag till beslut 
 
att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om medfinansiering av etapp ett med totalt 
10.200.000 kr enligt följande, 1.600.000 kr för 2008, 8.500.000 kr för 2009 och  
100.000 kr för 2010, 
 
att kostnaden för åren 2008-2010, 9.572.800 kronor, belastar Service- och Teknikför-
valtningen – avsedda medel för flygplatsutbyggnad, ansvar 121, projekt  
F 7104601 samt att resterande del, vilken uppgår till ett värde av 627.200 kr, finansieras 
genom eget arbete, lokaler, kontorsmaterial, resor och marknadsföring,  
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att avsätta 200.000 kr till projektets förundersökningsarbete anvisas från projekt  
F 7104601,  
 
att kommunstyrelsen beslutar om att skicka in ansökan om indragning av väg till väg-
verket,  
 
att kommunen tar över huvudmannaskapet för den nya sträckan av ovan nämnt vägav-
snitt.  
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-02-15. 
2. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-02-15. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 34, 2008-02-25. 
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 KS/2007:661  

 
§ 27 
Förslag på projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling för Gällivare 
kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att genomföra Projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling 2008-2010, 
 
att projektkostnaderna för projektledare finansieras ur gemensam administrations, 
nämnd och utrednings budget, 
 
att respektive nämnd finansierar sin kvalitetsledare inom sin nämnds ram, 
 
att resterande projektkostnader 470.000 kr finansieras ur kommunstyrelsens konto för 
utvecklingsmedel, verksamhet 941 och förs över till Ansvar 15501 verksamhet 859 
kommunledning, 
 
att projektet redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan decembers 
utgång 2008. I denna redovisning skall en plan för fortsatt arbete finnas med.  
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.  
 
Bakgrund 
Projektförslaget innehåller två delar, den första delen innebär att Gällivare kommun 
startar upp arbetet med att styrmodellen balanserad styrning med styrkort görs känd ute 
i verksamheterna. De övergripande strategiska målen kommuniceras ner på samtliga 
nivåer i organisationen. Den andra delen i projektet är att starta upp ett processtyrnings-
arbete för kommunstyrelsens verksamheter, som blir en pilot för att sedan delges övriga 
nämnder.  
 
Processledningsarbetet kan i sin tur delas in i olika steg som har till syfte att göra 
medarbetarna delaktiga i kartläggning av processer/ vad arbetar vi med- förbättring av 
dessa, vad skall vi arbeta med och därefter en prioritering av processer som skall för-
bättras, ansvar och befogenheter samt hur uppföljning och förbättring skall ske. Detta 
arbete skall naturligt kopplas ihop med projektets första steg med styrmodellen och 
styrkortens implementering i verksamheterna. 
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Projektförslaget innebär att arbetet kommer att löpa under 3 års tid med start under vå-
ren 2008. Stöd och rådgivning för projektledare, arbetsgrupp och för processtyrningen 
är nödvändig. Handledningen och rådgivningen tillsammans med infogandet av ett 
verksamhetssystem läggs ut på eBuilder AB att genomföra som redan idag har ett enga-
gemang i Gällivare kommun och socialförvaltningen.  
 
En övergripande projektledare utses, och en "kvalitetsledare" från alla förvaltningar 
utses i de förvaltningar som idag saknar någon anställd som har uppdraget att arbeta 
med kvalitetsfrågor. 
 
Förslag till beslut 
att genomföra Projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling 2008, 
 
att projektkostnaderna för projektledare finansieras ur gemensam administrations, 
nämnd och utrednings budget, 
 
att respektive nämnd finansierar sin kvalitetsledare inom sin nämnds ram, 
 
att resterande projektkostnader 470.000 kr finansieras ur kommunstyrelsens konto för 
utvecklingsmedel, verksamhet 941 och förs över till Ansvar 15501 verksamhet 859 
kommunledning, 
 
att projektet redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan decembers 
utgång 2008. I denna redovisning skall en plan för fortsatt arbete finnas med.  
 
Beslutsunderlag 

1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-02-19. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 35, 2008-02-25. 

 
Yrkande 1 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Margareta 
Henricsson (ns) bifall till lagt förslag 
 
Lars Alriksson (m) yrkar att projektledaruppdraget skall upphandlas. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
 
Yrkande 2 
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Yvonne Bergmark-Bröske (fp) yrkar tillägg till första att –satsen i förslag till beslut: 
”att genomföra Projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling 2008-2010” 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Yvonne Bergmark-Bröskes förslag till tillägg under proposition. Ef-
ter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat anta tillägg 
till första att-sats i enlighet med lagt förslag. 
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 KS/2008:141  

 
§ 28 
Kommunplan för 2009-2011  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige  
 
att anta underlag till Kommunplan för år 2009-2011 med tillhörande budgetramar. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget lagt förslag förslag.  
 
Bakgrund 
Förslag på underlag för Kommunplan 2009-2011 har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunledningskontorets förslag på kommunplan 2009-2011, 2008-02-22. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 36, 2008-02-25. 

 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) att drift-
budget minskas så att resultatet uppgår till 14 mkr, för respektive år under planperiod, 
2009-2011. 
 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) och  
Margareta Henricsson (ns) bifall till lagt förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Stig Erikssons m.fl. förslag till be-
slut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat före-
slå kommunfullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag. 
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 KS/2007:92  

 
§ 29 
Förslag till bolagsordning för Matlaget i Gällivare AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna den föreslagna bolagsordningen för Matlaget i Gällivare AB. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 5 mars 2007 att bolagsordningarna för kommunens 
bolag ska ses över under år 2007 samt att styrelseledamöterna i Värmeverket väljs för 
en mandatperiod (4 år) i likhet med styrelsen för TOP-bostäder.  
 
Förslag till beslut 
att godkänna den föreslagna bolagsordningen för Matlaget i Gällivare AB. 

 
Beslutsunderlag 

1. Förslag till bolagsordning för Matlaget i Gällivare AB, 2008-02-14. 
2. Jämförelse mellan nuvarande och föreslagen bolagsordning för Matlaget i Gälli-

vare AB. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 37, 2008-02-25. 
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 KS/2008:114  

 
§ 30 
Bussresor till och från Dundret  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att införa extra bussturer till och från Dundret under helgerna 8-9 mars, 15-16 mars, 5-6 
april, 12-13 april, 19-20 april och 26-27 april, 
 
att kostnaderna för de extra bussturerna belastar verksamhet 312 Kommunstyrelsens 
förfogande, Aktivitet 290 Sportlovskortet, ansvar 15701. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag till beslut.  
 
Bakgrund 
I den senaste upphandlingen av tätortstrafiken ingår det trafik till och från Dundret un-
der sportlov och påsklov. För 2008 innebär det att under sportlovet 23 februari - 2 mars 
och påsklovet 20 -30 mars kommer det att gå busstrafik till och från Dundret. Vid upp-
handlingen togs det även med en option om helgtrafik till och från Dundret under mars 
och april månad. 
 
Att införa busstrafik till och från Dundret under perioden mars och april när det ses som 
mest attraktivt att åka skidor på Dundret bör ses som mycket positivt och vara en del i 
satsningen som ska öka Gällivares attraktionskraft som boende- och etableringsort. 
Kostnaden för extraturerna under mars och april månad beräknas till 24 000 kr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att införa extra bussturer till och från Dundret under helgerna 8-9 mars, 15-16 mars, 5-6 
april, 12-13 april, 19-20 april och 26-27 april, 
 
att kostnaderna för de extra bussturerna belastar verksamhet 312 Kommunstyrelsens 
förfogande, Aktivitet 290 Sportlovskortet, ansvar 15701. 
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Beslutsunderlag 

1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-02-15. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 38, 2008-02-25. 

 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar att biljettpris håller ordinarie taxa för enkelbiljett med lokal-
buss. 
 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) i enlighet med förslag 
till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med Birgitta Larssons m.fl. förslag.  
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 KS/2007:714  

 
§ 31 
Anhållan om medel till kultursatsningar 2008 från minoritetsspråksmedel, 350 000 
kr  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja medel 190.000 kr till kultursatsningar 2008, 
 
att medel anvisas från konto ansvar 15501, verksamhet 221, aktivitet 20. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2008 § 10 att återremittera ärendet och att 
minoritetsspråkshandläggaren tillsammans med verksamhetsansvarig vid kulturförvalt-
ningen och utredaren går igenom de 12 anmälda punkterna 
 
Förslag till beslut 
att bevilja medel 190.000 kr till kultursatsningar 2008, 
 
att medel anvisas från konto ansvar 15501, verksamhet 221, aktivitet 20. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll § 10, 2008-01-28. 
2. Barn-, utbildning och kulturförvaltningens skrivelse, 2008-02-10. 
3. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-02-14. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 39, 2008-02-25. 
5. Barn- utbildning och kulturförvaltningens skrivelse, 2008-02-28. 
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 KS/2008:117  

 
§ 32 
Ansökan om bidrag till utbildning av skicartinstruktörer  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja RBU 50.000 kr till skicart instruktörsutbildning, 
 
att medel anvisas från ansvar 157 02, verksamhet 312 kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter. 
 
Bakgrund 
Gällivare-Malmbergets Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar sökte 2007,  
75.550 kr för att utbilda/vidareutbilda skicart instruktörer. 
 
Den 12 mars 2007 § 87 beslutade kommunstyrelsen att tillstyrka 50.000 kr. Utbildning-
en för instruktörerna sköts upp till mars 2008. Föreningen har nu upptäckt att pengarna 
aldrig har blivit utbetalda varför ordförande kontaktat kommunen. Efter kontroll har 
handläggaren upptäckt att beslutet inte har verkställts.  
 
Då det är nytt budgetår finns inte pengarna kvar varför ny ansökan måste göras. 
 
Förslag till beslut 
att bevilja RBU 50.000 kr till skicart instruktörsutbildning, 
 
att medel anvisas från ansvar 157 02, verksamhet 312 kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens protokoll § 87, 2007-03-12. 
2. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-02-14. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 40, 2008-02-25. 
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 KS/2008:98  

 
§ 33 
Program Dundret  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättad samrådsredogörelse,  
 
att anta upprättat program för Dundret turistanläggning. 
 
Jäv 
Jeanette Wäppling (v) anmäler jäv och deltar inte vid beslut i ärendet.  
 
Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 27 november 2007, § 277 att ett program ska 
upprättas för Dundret turistanläggning. Den 1 februari 2008, § 4 beslutade nämnden att 
godkänna att program för Dundret turistanläggning efter revidering av PM går ut på 
samråd under tiden 6 februari -25 februari 2008. 
 
Syftet med programmet är att visa inom vilka ramar Dundrets turistanläggning kan ut-
vecklas i framtiden. Programmet presenterar ett förslag till framtida struktur och utveck-
ling med hänsyn tagen till de olika intressen som finns i området. 
 
Planeringens syfte är att utveckla Dundrets turistanläggning bland annat genom kom-
plettering av skidsystemet, fler hotellbäddar och utökad fritidshusbebyggelse. 
 
Avsikten är att programförslaget efter programsamråd och godkännande i kommunen 
ska kunna ligga till grund för kommande detaljplanering i området. Genom program-
samrådet kan kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede utökas med de berörda erfa-
renheter och synpunkter. MKB (miljökonsekvensbeskrivning) för både plan och projekt 
bedöms behöva upprättas för efterföljande planer, dessa kan integreras i ett dokument. 
MKB-processen kommer att löpa parallellt med detaljplaneprocessen. 
 
Rubricerat program, daterat 5 februari 2008, har varit utställd för samråd under tiden 5 
februari 2008 - 25 februari 2008. Annonsering inför samrådsutställning ha skett i det 
lokala annonsbladet. Samrådsutställning har varit i Gällivare kommunhus. 
 
Programsamrådsmöte för allmänheten hölls den 21 februari 2008 i Gällivare Folkets 
Hus. I övrigt har samråd skett genom remissförfarande med berörda statliga och kom-
munala instanser samt sakägare. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  24 (45) 
 
 2008-03-11 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Under samrådstiden har Vägverket och Malmbergets S-förening inkommit med yttran-
de. Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet har främst tillägg 
eller ändringar av programmet av mer redaktionell art skett i Program för Dundret, Gäl-
livare kommun. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna upprättad samrådsredogörelse,  
 
att överlämna programmet till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Beslutsunderlag 

1. Miljö- och byggnämndens protokoll § 49, 2008-03-06. 
2. Samrådsredogörelse tillhörande Program för Dundrets turistanläggning Gällivare 

kommun, 2008-03-05. 
3. Miljö- och byggnämndens protokoll § 277, 2007-11-27. 
4. Miljö- och byggnämndens protokoll § 4, 2008-02-01. 

 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
upprättad samrådsredogörelse, samt att anta upprättat program för Dundret turistanlägg-
ning. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-
mäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag. 
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 KS/2007:497  

 
§ 34 
Avrapportering till kommunstyrelsen av ägardirektiv t o m 2007-12-31, TOP bostä-
der AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslut till 
förmån för eget lagt förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder samverkar med kommunen, statliga myndigheter, landstinget och företag 
t.ex. då bostad behövs för inflyttning av arbetskraft. 
 
Med vårt datoriserade hyressystem kan man ställa sig i bostadskö och anmäla sitt intres-
se för en lägenhet oavsett var man befinner sig. De som inte har tillgång till dator anmä-
ler sitt intresse per telefon eller genom besök. 
 
TOP bostäder arbetar kontinuerligt för att förbättra underhållet i fastigheterna. Under-
hållsbehovet ökar dock allt eftersom åren går. Ca tre fjärdedelar av våra lägenheter är 30 
år eller äldre och behovet av underhållsmedel ökar naturligtvis i och med att åldern på 
fastigheterna ökar. År 2006 var kostnaden för planlagt underhåll ca 96 kr per kvadrat-
meter i bolaget och ca 156 kr i snitt i de ca 300 allmännyttiga bostadsbolag som är an-
slutna till SABO. Medel för planlagt underhåll balanseras för respektive år mot förhand-
lade hyresnivåer. 
 
Hyresnivån (snitthyran) hos TOP bostäder är den tredje högsta, jämfört med länets övri-
ga allmännyttiga bostadsbolag (i 13 st av kommunerna). Haparandabostäder och Bo-
denbo ligger högre. Haparandabostäders snitthyra 2007 är 876,22 kr per m2 och år, Bo-
denbo har 788,65 kr och TOP bostäder 771,07 kr per m2 och år. Lägst ligger Överkalix-
bostäder med 697,99 kr. Kirunabostäder ligger på 715,85 kr per m2 och år. Av samman-
ställningen framgår dock inte i vilken utsträckning som t ex el ingår i hyran. 
 
Före år 1999, då avtalet med Statens Bostadsnämnd gjordes, hade TOP bostäder under 
en lång följd av år varit tvungen att erhålla underskottstäckning från ägaren, kommunen, 
och under dessa år kunde det endast avsättas pengar för de akuta problemen. Under av-
talstiden med Statens Bostadsnämnd har en förbättrad soliditet för TOP bostäder priori 
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terats för att göra bolaget ekonomiskt bärkraftigt och det är endast under de 2-3 senaste 
åren som pengar till planerat underhåll kunnat ökas något.  
 
TOP bostäder stödjer hyresgästföreningen och dess lokala områdesföreningar, samt för 
dialog med dess företrädare, vid möten/träffar flera gånger per år. TOP bostäder har 
regelbundna träffar med den enskilt största hyresgästen, Migrationsverket, som i dags-
läget hyr 80 st lägenheter. TOP bostäder har kontinuerligt träffar med socialförvaltning-
en som hyr ett dussintal lägenheter för vidare andrahandsuthyrning. TOP bostäder gör 
ingen segregation mellan olika människor eller grupper av människor. För hyresgäster-
nas trygghet anlitar TOP bostäder Securitas, som vi regelbundet träffar och för dialog 
med. 
 
De lägenheter som TOP bostäder erbjuder är standardlägenheter. Våra fastighetsskötare 
åtgärdar fel och dylikt som hyresgästerna anmäler/påpekar så långt det är rimligt och 
möjligt. På vissa områden finns platser för hyresgästerna att lämna papper och glas. För 
övriga områden hänvisas till närliggande kommunala återvinningsstationer. 
 
Sedan år 2006 förvaltar TOP bostäder även de kommunala fastigheterna (förutom 
sporthall och simhallar). Skötseln ska ske till självkostnadspris. En preliminär redovis-
ning av den ekonomiska situationen t.o.m. december 2007 bifogas. 
 
Förslag till beslut 
att rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 

1. TOP Bostäders ”Avrapportering till kommunstyrelsen av ägardirektiv t.o.m. 
2007-12-31, 2008-01-30. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 41, 2008-02-25. 
 

Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) att 
Kommunledningskontoret med anledning av rapporten tar fram ett förslag på avkast-
ningskrav och soliditetsmål som långsiktigt förväntas klara av det förväntade under-
hållsbehovet.  
 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) och Stig 
Eriksson (v) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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KS/2007:298  

 
§ 35 
Rapport enligt bolagsordningen för perioden oktober-december 2007, TOP bostäder 
AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vakansnivån är fortsatt låg. 
 
2007   oktober  november  december 
 
antal   19 6  11 
 
i %   0,98  0,31  0,6 
 
I TOP bostäders bostadsbestånd bor 20-25 % av kommunens befolkning. 
 
Under årets sista kvartal har vi haft ytterst få vakanta lägenheter vilket naturligtvis är 
bra ur ett ekonomiskt perspektiv samtidigt som det behövs boenden att erbjuda i kom-
munen. Två fastighetsägare har till kommunen inlämnat planeringar för nybyggnation 
under de kommande två åren vilket förhoppningsvis underlättar situationen för de som 
söker bostad. 
 
Till styrelsemötet i november hade den auktoriserade revisorn kallats för information 
och diskussion om hur kostnader för underhåll ska redovisas. Det stora underhållsbehov 
som ackumulerats under alla år, då ekonomin var mycket negativ, behöver åtgärdas. 
Problemet är att huvuddelen av kostnaderna för dessa åtgärder, enligt revisorn, måste 
kostnadsförs det år då åtgärderna genomförs - de kan inte tas som investeringar med 
årliga kostnader i form av avskrivningar på några procent och eventuellt utökade ränte-
kostnader - utan de flesta åtgärder måste alltså bekostas till fullo med de intäkter, dvs. 
hyror, som kommer in under året. Hyreshöjningarna kan inte bli orimliga vilket i sin tur 
medför svårigheter att "komma ikapp" när det gäller underhållsbehovet. 
 
I slutet av året påbörjades hyresförhandlingarna för år 2008 vilka turligt nog inte blev 
klara vid det tillfället. En vecka senare aviserade Värmeverket om höjda avgifter  
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fr.o.m. 2008 vilket medför ytterligare ökade kostnader för TOP bostäder med nästan 3 
mkr för år 2008. 
 
TOP bostäder har uppmärksammat en accelererande ökning av hyresgäster som är 
störande på olika sätt och diskussioner med kommunens företrädare har påbörjats för att 
försöka hitta lösningar på dessa problem. Ett bostadsområde i Malmberget har också 
drabbats av ett antal bränder som troligtvis är anlagda och TOP bostäder har måst utöka 
Securitas bevakning vid vissa tillfällen. 
 
TOP bostäder har också aktualiserat frågan om studentboende i vår kommun med kom-
munledningen. En preliminär redovisning av den ekonomiska situationen t.o.m. decem-
ber 2007 bifogas. 
 
Förslag till beslut 
att rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 

1. TOP Bostäders Rapport enligt bolagsordningen för perioden oktober-december 
2007, 2008-01-30. 
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 KS/2007:613  

 
§ 36 
Revisionsrapport, granskning av interkontrollen i nya PA-systemet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till handlingsplan med anledning av revisorernas granskning och slut-
rapport av PA-systemet vid Gällivare kommun. 
 
att revisorerna delges rapporten.  
 
Bakgrund 
Öhrlings revisorer har på uppdrag genomfört en revision av införandet av ett nytt PA-
system vid Gällivare kommun. Utifrån det arbetet har Gällivare kommuns revisors i sitt 
slutdokumentet från den 24 oktober 2007 uppmärksammat några punkter som Gällivare 
kommun bör beakta. 
 
Personalenheten har fått kommunchefens uppdrag att beakta de punkter Gällivare kom-
muns revisorer uppmärksammat i sitt slutdokument. 
 
1. Egenanalys bör ske om ytterligare behov av fler spärrar i systemet 
Egenanalys är något som ständigt pågår där rutiner, spärrar m.m. återkommande beaktas 
av i första hand systemförvaltarna. Dessa frågor behandlas också vid återkommande 
träffar, internt inom Gällivare kommun, gemensamma träffar med de tre samarbetande 
kommunerna och med PA-systemets leverantör. Därutöver är arbetet med en ny säker-
hetsplan för hela systemet i slutfasen och beräknas vara klar under första kvartalet 2008. 
 
2. Egenutvärdering av ansvarsfördelningen mellan centrala personalenheten och verk-
samhetsansvariga bör ske när systemet används fullt ut för att ytterligare förtydliga an-
svar 
Ett data -system som det nya PA-systemet har så mycket att erbjuda så systemet kom-
mer aldrig att nyttjas fullt ut. Nya moduler och metoder tas i bruk och för varje ny me-
tod eller modul som införs utses ansvariga där den centrala och/eller förvaltningsmässig 
ansvarsfördelning bestäms. 
 
3. Rutiner för återtagande av inaktuella behörigheter bör förbättras 
Arbetet med att förbättra rutinerna för både återtagandet av behörigheter som att lämna 
utbehörigheter genomförs och dokument om dessa rutiner skall offentliggöras under 
2008. 
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4. "Vidare bedömer revisorerna att kommunen bör prioritera processen med att införa 
systemet fullt ut". 
Revisorernas rapport har beaktats vid kommunens ledningsgrupp och där beslut tagits 
att PA-systemets utveckling kontinuerligt ska följas upp av ledningsgruppen. 
 
Det nedanstående tio funktionerna är det som från början av PA-systemets införande var 
tänkt att skulle utgöra basen i Gällivare kommuns nya PA-system. 
 
Självservice- och arbetsledarfunktionen, är ca 80 % av kommunens anställda inkoppla-
de. En tidplan för att de flesta ska få tillgång till dessa funktioner är framtagen vilket 
innebär att under våren 2008 kommer det att vara i funktion för alla de som ska nyttja 
systemet. Alla anställda kommer dock inte av tekniska och praktiska skäl att ha tillgång 
till systemet. Det gäller ex. vissa vikarier och timanställda. I självservisfunktionen 
kommer också sjukrapportering att införas under 2008.  
 
Utdata - är i funktion. 
 
Utdata + är en funktion som utvecklas och som ska ge chefer utökade möjligheter att 
själva ta ut information ur PA-systemet. Det beräknas vara i funktion under våren 2008. 
 
Bemanning - i funktion 
 
WinLas - i funktion 
 
PS-förhandling - i funktion 
 
PS-tid - kommer att köpas in och implementeras i organisationen under 2008 – 2009 
 
PS-lön - i funktion 
 
Puzzel - i funktion 
 
PA-online - i funktion 
 
Det PA-system som Gällivare kommun nu har ger stora möjligheter att tillföra nya mo-
duler vilket lett till att nya moduler köpts och inlemmats i kommuns PA-system: 
- Lönekartläggningssystem MIA införlivades i PA-systemet 2006 -2007 
- Time Care schema - är infört på soc förvaltningen 2007. 
- Time Pool - är i startfasen och planeras vara infört under 2008 - 2009. 
 
Vidare är Gällivare kommun i slutfasen i upphandlingen av: 
- Personalbudgetmodulen - som också kommer att införas under 2008. 
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I planerna för framtiden finns tankar om att köpa in nya moduler av Personec/Aditro till 
PAsystem för: 
- tillbuds - och olycksfalls- rapportering 
- kompetensbevakning och kompetensutveckling 
- rehabiliteringsarbetet 
 
Det omfattande PA-system Gällivare kommun nu nyttjar innebär att de två löneassisten-
ter som fått till uppgift att även vara systemadministratörerna för kommunens PA-
system i allt mindre utsträckning arbetar som löneassistenter. Från slutet av 2007 har 
systemadministratörerna inte alls arbetat med direkt löneadministration utan på heltid 
verkat som systemadministratörer och kommer att verka i den funktionen framgent. För 
att i framtiden internt inom kommunen kunna utveckla och effektivisera nyttjande av 
PA-systemet så behövs ny kompetens tillföras organisationen. 
 
Förslag till beslut 
att anta förslag till handlingsplan med anledning av revisorernas granskning och slut-
rapport av PA-systemet vid Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 

1. Personalenhetens skrivelse 2008-02-15. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 43, 2008-02-25. 

 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att kommunstyrelsen antar förslag till handlingsplan med 
anledning av revisorernas granskning och slutrapport av PA-systemet vid Gällivare 
kommun, samt att revisorerna delges handlingsplanen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tom-
my Nyströms förslag. 
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 KS/2008:120  

 
§ 37 
Försäljning av fastigheterna Gällivare 57:28 och Gällivare 12:76  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att försälja Centralförrådet med förbehåll att handel bedrivs i fastigheten. 
 
Bakgrund 
Fastigheten Gällivare 57:28 f.d. kommunens centralförråd är idag fullt uthyrd till privata 
företag. Gällivare kommun behöver inte fastigheten längre för sin egen verksamhet. 
Gällivare 12:76 Hjortronet är en större industrifastighet med både privat som offentlig 
verksamhet. En försäljning innebär att kommunal verksamhet blir kvar som hyresgäst 
då vi för närvarande inte har ersättningslokaler.  
 
Det är för närvarande stor efterfrågan på lokaler i Gällivare så det borde finnas speku-
lanter på båda objekten. Service och teknikförvaltningen föreslår att båda fastigheterna 
utannonseras till försäljning. 
 
Förslag till beslut 
att försälja Centralförrådet med förbehåll att handel bedrivs i fastigheten, 
 
att i övrigt lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2008 
samt att inkomma med övriga uppgifter som underlag. 
 
Beslutsunderlag 

1. Service och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-02-15. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 44, 2008-02-25. 

 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att försälja Centralförrådet med 
förbehåll att handel bedrivs i fastigheten. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tom-
my Nyströms förslag. 
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 KS/2008:46  

 
§ 38 
Förvärv av del av Gällivare 5:19 samt överlåtelse av Dundret 5:5  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag till överenskommelser om fastighetsreglering,  
 
att köpeskillingen om 800.000 kronor tas ur bidrag till insatser i Gällivare kommun, 
ansvarskod 121, projekt 34320. 
 
Bakgrund 
För att säkerställa gamla och nya investeringar för världscupen på skidor har förhand-
lingar förts mellan kommunen och Dundret Sweden AB om byte av mark på Dundret.  
 
Bytet av mark kommer att ske genom fastighetsreglering. Överenskommelsen är att; 

1. till Dundret 5:4 överförs hela Dundret 5:5 (hoppbacken), 
2. till Gällivare 12:74 överförs ett område av Gällivare 5:19 (skidstadionområdet). 

 
Både Dundret 5:5 och inom området av Gällivare 5:19 finns ett antal byggnader och 
anläggningar som inte ingår i överlåtelsen, se bilaga. Ägaren av Gällivare 5:4 (Dundret 
Sweden AB) förbinder sig att överta de avtal och överenskommelser som finns med 
ägarna till byggnader och anläggningar.  
 
Gällivare kommun har skidspår på Gällivare 5:19 utanför området som förvärvas samt 
på Dundret 5:4. Servitut avseende rätt att anlägga, underhålla och förnya skidspåren 
med tillhörande belysning m.m. skall upplåtas till förmån för kommunens fastighet Gäl-
livare 12:74. Gällivare kommun skall till Dundret Sweden AB betala 800.000 kronor. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna förslag till överenskommelser om fastighetsreglering,  
 
att köpeskillingen om 800.000 kronor tas ur bidrag till insatser i Gällivare kommun, 
ansvarskod 121, projekt 34320. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 45, 2008-02-25. 
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-02-28. 
3. Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. 
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 KS/2008:105  

 
§ 39 
Byte av tomt på Apelbacka  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tomten Gällivare 12:518 försäljs till Per Landström och Linda Karlsson för en köpe-
skilling av 149.000 kronor, 
 
att tomten Gällivare 12:505 erbjuds till intresserade i tomtkön. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2007 § 250 beslutat försälja tomten Gällivare 
12:505 till Per Landström och Linda Karlsson. 
 
Per Landström och Linda Karlsson anhåller att istället få köpa tomten Gällivare 12:518 
som ännu inte försålts. Inget förhinder finns till att bytet genomförs. 
 
Förslag till beslut 
att tomten Gällivare 12:518 försäljs till Per Landström och Linda Karlsson för en köpe-
skilling av 149.000 kronor, 
 
att tomten Gällivare 12:505 erbjuds till intresserade i tomtkön.  
 
Beslutsunderlag 

1. Miljö- och byggkontorets skrivelse 2008-02-11. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 46, 2008-02-25. 
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 KS/2007:669  

 
§ 40 
Försäljning av fastigheten Gällivare 12:460, Rallarplan 3  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tomten Gällivare 12:460 försäljs till Maskintjänst AB för en köpeskilling om  
100.550 kronor, 
 
att tomten senast den 1 april 2011 skall vara bebyggt med ett för permanent bruk avsett 
bostadshus, 
 
att köparen inte utan säljarens medgivande får överlåta fastigheten innan byggnads-
skyldigheten är fullgjord, 
 
att ett vite av etthundratusen (100.000) kronor uttas om inte byggnadsskyldigheten full-
görs eller om köparen utan säljarens medgivande överlåter fastigheten inom samma tid. 
 
Bakgrund 
Maskintjänst AB har i skrivelse anhållit om att få förvärva rubr. tomt för bebyggande 
med enplansvilla. Företaget har 2007 förvärvat tomten Gällivare 12:457 som bebyggts 
med en enplansvilla där energiförbrukningen med hjälp av modern teknik skall hållas 
låg. Avsikten är att även bebygga rubr. tomt med ett liknande hus. 
 
Tomten Gällivare 12:457 är belägen på Rallarplan 3, har en areal om 911 m2 och är i 
gällande detaljplan avsatt för bostadsändamål. Tomten har erbjudits till försäljning via 
kommunens tomtkö. Ingen har dock anmält något intresse av att förvärva tomten. 
 
Förslag till beslut 
att tomten Gällivare 12:460 försäljs till Maskintjänst AB för en köpeskilling om 
100.550 kronor, 
 
att tomten senast den 1 april 2011 skall vara bebyggt med ett för permanent bruk avsett 
bostadshus, 
 
att köparen inte utan säljarens medgivande får överlåta fastigheten innan byggnads-
skyldigheten är fullgjord, 
 
att ett vite av etthundratusen (100.000) kronor uttas om inte byggnadsskyldigheten full-
görs eller om köparen utan säljarens medgivande överlåter fastigheten inom samma tid. 
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Beslutsunderlag 

1. Begäran om köp av tomt, Maskintjänst AB, 2007-11-22. 
2. Utdrag ur adresskartan. 
3. Miljö- och byggkontorets skrivelse 2008-02-11. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 47, 2008-02-25. 
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 KS/2008:115  

 
§ 41 
Försäljning av fastigheten Gällivare 12:437, Repisvaara  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Gällivare 12:437 försäljs till Top of Europé AB för en köpesumma av 31.154 kronor. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2006 § 267 att försälja del av Gällivare 
12:74 m fl på Repisvaara till Top of Europe AB för en köpesumma av 3.400.000 kronor. 
Köpesumman var baserad på en värdering gjord av Svefa AB. Bl.a. ingick enl. beslutet 
26 st avstyckade och med fritidshus bebyggda fastigheter Gällivare 12:410-12:426, 
12:428 samt 12:430 – 12:436. Värdet för dessa fastigheter (marken) enl. värderingen är 
810.000 kronor vilket ger en summa av 31 154 kronor per fastighet. I både värderingen 
och senare skrivelsen skulle även fastigheten Gällivare 12:437 ha ingått vilket med den-
na inräknad blir 26 st fastigheter. 
 
För att köparna skall få lagfart erfordras ett beslut från kommunstyrelsen där fastigheten 
Gällivare 12:437 försäljs. 
 
Förslag till beslut 
att Gällivare 12:437 försäljs till Top of Europé AB för en köpesumma av 31.154 kronor. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut 2006-12-11 § 267. 
2. Värdeutlåtande. 
3. Miljö- och byggkontorets skrivelse, 2008-02-14. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 48, 2008-02-25. 
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 KS/2008:73  

 
§ 42 
Höjning av basfinansiering från kommunerna av NENET:s verksamhet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Gällivare kommun höjer sin basfinansiering av NENET:s verksamhet med ytterlig-
gare 38.000 kr per år, 
 
att medel anvisas från verksamhet 312 "till kommunstyrelsens förfogande". 
 
Jäv 
Lars Alriksson (m) anmäler jäv och deltar inte vid beslut i ärendet.  
 
Bakgrund 
Norrbottens Energikontor (NENET) är ett aktiebolag som ägs av samliga kommuner i 
länet. Kommunkollektivet har årligen bidraget med 310.000 kr som en grund för verk-
samheten som totalt omsluter 4-5 miljoner kr/år. Övrig finansiering sker genom pro-
jektmedel i huvudsak kopplat till EU. 
 
NENET:s styrelse har aviserat en höjning av basfinansieringen från kommunerna med 2 
kr per innevånare vilket innebär en höjning med ca 150.000 kr till totalt ca 500.000 
kr/år. Idag är Gällivare kommuns basfinansiering 37.000 kr. 
 
Förslag till beslut 
att Gällivare kommun höjer sin basfinansiering av NENET:s verksamhet med ytterlig-
gare 38.000 kr per år, 
 
att medel anvisas från verksamhet 312 "till kommunstyrelsens förfogande". 
 
Beslutsunderlag 

1. Utredning om NENET:s nytta för kommunerna och Norrbotten, 2007-11-11. 
2. Miljö- och byggkontorets skrivelse, 2008-02-14. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 49, 2008-02-25. 
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 KS/2008:53  

 
§ 43 
Yttrande om förslag till åtgärdsprogram för bevarande av prilgrimsfalk  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till yttrande avseende åtgärder för bevarande av pilgrimsfalken. 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västerbottens län har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram åt-
gärdsprogram för pilgrimsfalk (Falco peregrinus). Programperioden är 2008 - 2011. 
 
Pilgrimsfalken är av ArtDatabanken klassad som sårbar (kategori VU). I Sverige fanns 
arten tidigare spridd över hela landet, men populationen minskade drastiskt genom en 
försämrad reproduktion och överlevnad till följd av bl.a. DDT och flera andra klorerade 
kolväten. Arten har tidvis också varit hårt utsatt för jakt och boplundring. Ett minskat 
jakttryck, lägre halter av miljögifter i pilgrimsfalkarnas bytesdjur och aktiva faunavård-
sinsatser med bl.a. avel- och utplantering har lett till en populationsökning och år 2007 
uppgick stammen till ca 150-175 par. Programmet föreslår bland annat fortsatt be-
ståndsövervakning och fortsatt utplantering i Mellansverige. Även pågående forskning 
presenteras i programmet. 
 
Efter remissbehandling fastställs programmet av Naturvårdsverket. Efter fastställelse 
kommer Länsstyrelsen i Västerbottens län att vara nationell koordinator för genomfö-
randet av programmet. Naturvårdsverket ber remissinstanserna om både positiva och 
negativa synpunkter på programförslaget samt synpunkter på kommunens eventuella 
ansvar för genomförandet. 
 
Synpunkter på åtgärdsprogrammet skickas senast den 31 mars 2008 till Länsstyrelsen i 
Västerbottens län. 
 
Utredningen omfattar en artbeskrivning samt beskrivning av befintlig lagstiftning och 
befintligt skydd. Vidare finns angivet vision och mål som för Norrbottens och Väster-
bottens del innebär minst 135 häckande par på kort sikt. Utredningen omfattar förslag 
till åtgärder och allmänna rekommendationer till olika aktörer som skogsbruk, friluftsliv 
och fysisk planering. Slutligen beskrivs konsekvenser för andra rödlistade arter, natur-
typer och eventuella intressekonflikter. Beträffande fysisk planering framkommer behov 
av att kanalisera bergsklättring och drakflygning och liknande till områden och tider 
som inte påverkar häckningen, samt att anläggningar och exploateringar lokaliseras så  
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de inte stör häckningar. Häckningsområden för pilgrimsfalk kan också bli föremål för 
förslag till olika typer av skydd som t ex reservat. 
 
Förslag till beslut 
att anta förslag till yttrande avseende åtgärder för bevarande av pilgrimsfalken. 
 
Beslutsunderlag 

1. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-02-13. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 50, 2008-02-25. 
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 KS/2008:145  

 
§ 44 
Ansökan om medel för Filmpool Nords verksamhet under 2008  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att frågan om finansiering av ägartillskottet för 2008 med 245.400 kr överlämnas till 
näringslivsutskottet för beslut,  
 
att fortsatt finansiering från 2009 och vidare behandlas i kommunstyrelsens budgetarbe-
te, 
 
att utvecklingsenheten får i uppdrag att fortsätta utredningen avseende aktieägande, 
ägartillskott m.m. som underlag till kommande ägarsamråd och bolagsstämma.  
 
Bakgrund 
Filmpool Nord AB är ett bolag som ägs gemensamt av landstinget och länets kommu-
ner. Bolagets huvudsyfte är att medverka till en ökad film- och TV-produktion i länet. 
Bolaget ska arbeta med distribution och marknadsföring av film och TV regionalt, na-
tionellt och internationellt. Bolaget ska satsa riskkapital, ekonomiska och tekniska re-
surser i olika typer av film och TV-produktion samt informera och bidra med kompe-
tens och kunskap till länets filmare och till de film- och TV-bolag som planerar och 
genomför produktion i länet.  
 
Gällivare kommunfullmäktige beslutade 1995 att teckna 500 aktier i bolaget till ett vär-
de av 30.000 kr. Denna ägarandel kvarstår även efter nyemission av aktier 2007, då Gäl-
livare kommun tackade nej till ytterligare aktier. Under 2008 kommer Gällivare kom-
muns ägarandel i bolaget att uppgå till 1,22 %. 
 
Förutom aktieägandet har ägarna lämnat ett årligt ägartillskott till bolaget. Ägartillskot-
tet är beräknat på kommunernas skattekraft, dvs. invånarantal. Gällivare kommun har 
utbetalt 216.750 kr per år för åren 2000-2002 och 214.000 kr per år för åren 2003-2005. 
Samtliga utbetalningar utom för 2002 har skett genom Gällivare kommuns näringslivs-
stiftelse.  
 
För åren 2006-2008 uppgår ägartillskottet till 245.400 kr per år. Genom beslut i närings-
livsstiftelsen har Gällivare inte erlagt ägartillskott för denna period.  
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Förslag till beslut 
att frågan om finansiering av ägartillskottet för 2008 med 245.400 kr får överlämnas till 
näringslivsutskottet för beslut, 
 
att fortsatt finansiering från 2009 och vidare får behandlas i kommunstyrelsens budget-
arbete, samt  
 
att Utvecklingsenheten får uppdrag att fortsätta utredningen avseende aktieägande, ägar-
tillskott m m, som underlag till kommande ägarsamråd och bolagsstämma. 
 
Beslutsunderlag 

1. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-02-18. 
2. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-01-22. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 51, 2008-02-25. 
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 KS/2008:116  

 
§ 45 
Val av ägarombud till föreningen Modellskog Leipipir  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Birgitta Larsson (s) som ägarombud att representera Gällivare kommun vid fö-
reningsstämma för föreningen Modellskog Leipipir. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse nytt ägarombud att representera Gällivare Kommun vid 
föreningsstämma för föreningen Modellskog Leipipir. 
 
Förslag till beslut 
att utse Birgitta Larsson (s) som ägarombud att representera Gällivare kommun vid fö-
reningsstämma för föreningen Modellskog Leipipir. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 52, 2008-02-25. 
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 KS/2008:142  

 
§ 46 
Förlängd utredning om upphandling/inköp - Lapplands Kommunalförbund  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till finansiering av Gällivare kommuns andel av den förlängda utredningen om upp-
handling/inköp anvisa 158.000 kr från verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” till verk-
samhet 491 ”Lapplands kommunalförbund” med ansvar 154012. 
 
Bakgrund 
På uppdrag av direktionen för Lapplands Kommunalförbund, LKF, har en utredning 
gjorts om samordning av upphandlingar och inköp mellan de fyra förbundskommuner-
na. Utredningen har genomförts av LKF:s kanslichef med kommuncheferna som styr-
grupp. Upphandlare och inköpsansvariga i kommunerna har bidragit som uppgiftsläm-
nare.  
 
Kommunstyrelsen i Gällivare har den 20 mars 2006 § 49 beslutat att låta LKF ta fram 
en utredning för att utöka samverkan och gemensamma styrdokument samt en inköps-
policy, till detta avsattes 108.000 kr.  
 
LKF:s direktion har beslutat om fortsättning/förlängning för projekt ”Upphand-
ling/Inköp”, LKF direktion § 41, 2007-04-27. Gällivare kommun har att ta ställning till 
fortsatt finansiering av utredningen. 
 
Av anslaget inom verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” i 2008 års budget återstår f n 
1.830.000 kronor, efter hitintills beslutad och föreslagen finansiering, av den ursprung-
liga budgeten om 3.500.000 kronor. 
 
Förslag till beslut 
att till finansiering av Gällivare kommuns andel av den förlängda utredningen om upp-
handling/inköp anvisa 158.000 kr från verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” till verk-
samhet 491 ”Lapplands kommunalförbund” med ansvar 154012. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 53, 2008-02-25. 
2. Faktura och protokoll från Lapplands Kommunalförbund. 
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KS/2008:168  

 
§ 47 
Ny lag om detaljhandel med nikontinläkemedel  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppmana socialnämnden att inkomma med yttrande samt förslag till taxa för kon-
trollavgifter för detaljhandel med nikotinläkemedel till kommunfullmäktiges samman-
träde den 7 april 2008 i form av nämndsbeslut eller ordförandebeslut. 
 
Bakgrund 
Den 1 mars 2008 träder en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel i 
kraft. I anslutning till denna träder också förordning (2008:30) om detaljhandel med 
nikotinläkemedel i kraft. Genom lagen blir det med andra ord tillåtet för andra närings-
idkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel. Syftet med lagen är att öka tillgänglighe-
ten till nikotinläkemedel.  
 
Sveriges kommuner har tilldelats den lokala kontrollen.  
 
Kommunfullmäktige i Gällivare har att besluta om vilken nämnd som skall ha ansvaret 
för den kommunala kontrollen och skall också besluta om taxa för kontrollavgifter. 
 
Beslutsunderlag 

1. Cirkulär 08:21, Sveriges Kommuner och Landsting, 2008-02-27. 
2. Kontroll och tillsyn av detaljhandel med nikotinläkemedel. Vägledning till Lä-

kemedelverkets föreskrifter (LVFS 2008:2) om detaljhandel med nikotinläke-
medel; för kommunernas kontroll. Läkemedelsverket.  

 
 
  
 
 



Reservation angående kommunstyrelsens beslut om bokslut för år 2007 - Barn-
utbildning och kulturnämnden.

Undertecknande ledamöter reserverar sig härmed mot att ställa sig bakom kommunstyrelsens
beslut om 2007 års bokslut för Barn- utbildning och kulturnämnden.

Ett flertal skolor rapporterar underskott p.g.a. inköp av inventarier/utrustning efter löfte av
förvaltningschefen. Undertecknande konstaterar att nämnden inte varit informerad om extra
fördelning om 3,2 mkr, som utförts av förvaltningschefen.

Frågetecken kvarstår om inköpen räknas som drift eller investering.

Om förvaltningschefen fördelat 3,2 mkr på någon slags delegation borde detta ha redovisats
som delegationsbeslut under förvaltningschefens delegationsbeslut. Undertecknade
konstaterar att detta inte är gjort.

Undertecknande anser att det borde ha varit nämnden som skulle ha beslutats om
prioriteringar av investeringar och att det är av största vikt att nämnden hälls informerad om
vilka investeringar som har genomförts ute på skolorna.

Undertecknande ställer sig inte bakom verksamhetsberättelser för 2007. I verksamhets-
berättelsen finns det direkt oriktiga skrivningar exempelvis att grundskolorna fick bra betyg
av Skolverket vid inspektionen. Ett flertal grundskolor har, vid inspektionen, fått mycket
allvarlig kritik av Skolverket. Två 1-9 kan, enligt Skolverket, inte garantera alla elever
undervisning i enlighet med läroplanen för grundskolans mål.

Verksamhetsberättelsen innehåller en hel del oklarheter. Dessutom saknas
uppföljningsresultat i flera fall exempelvis när det gäller utvecklingsarbetet.

Enligt oss saknas också nämndens årsberättelse.  Exempelvis hur nämnden tagit del av
verksamhetens arbete.  Någonstans borde nämndens delaktighet presenteras i årsberättelsen.
Det är ju trots allt ordförande, Weine Backman , som undertecknar  verksamhetsberättelsen.

1

Lars Alriksson (m)

17

vonne Bergma -Bröske (fp)
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