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 Yngve Berg, förvaltningschef Barn- utbildning och kulturförvaltning § 49 
 Marianne Jonsson, förvaltningschef Socialförvaltningen § 49 
 Inga-Maj Backman, förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen § 49 
 
Utses att justera Lars Alriksson 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, måndagen den 21 april 2008, kl. 09.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§  48-71  
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 Ordförande 
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 Justerande  
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BEVIS 
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§ 48 
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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§ 49 
Budgetuppföljning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att samtliga nämnder ska inkomma med åtgärdsplan till kommunstyrelsens  
sammanträde den 5 maj 2008. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningscheferna budgetuppföljning för första 
kvartalet 2008.  
 
Inga-Maj Backman, förvaltningschef Service och teknikförvaltningen, informerar att 
prognosen för Service och tekniknämnden visar underskott då snöröjningskostnaderna 
överstiger budget med ca 1 mkr för närvarande. 
 
Marianne Jonsson, förvaltningschef för socialförvaltningen, informerar att personal-
kostnaderna inom äldreomsorgen ökat vilket påverkar socialnämndens budget negativt.  
 
Yngve Berg, förvaltningschef för barn- utbildning och kulturförvaltningen, redovisar 
budget för första kvartalet där kostnader för gymnasieskolan och dess utbildningar är 
högre än vad tidigare beräknats. 
 
Lennart Johansson, kommunchef, redovisar budgetuppföljning för första kvartalet 2008 
för kommunledningskontorets verksamhetsområde. Prognosen visar ett svagt underskott 
för tillfället då utvecklingsenhetens rekvirerade medel ännu inte inkommit.  
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§ 50 
De kommunala råden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion från de av kommunstyrelsens ledamöter som finns som representanter i något av de 
kommunala råd som finns i Gällivare.  
 
Vid dagens sammanträde informerar Jeanette Wäppling (v) om arbetet inom Ungdoms-
rådet, Wania Lindberg (s) informerar om det Kommunala Handikapprådet och Birgitta 
Larsson (s) berättar om Landsbygdsrådets arbete.  
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 KS/2008:164  

 
§ 51 
Utökning av fastigheten Gällivare 12:453  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastigheten Gällivare 12:453 utökas med ca 3.000 kvm från del av Gällivare 12:74,  
 
att tilläggsavtal till gällande tomträttsavtal för fastigheten Gällivare 12:453 upprättas för 
att justera tomträttsavgälden efter genomförd utökning av arealen.  
 
Bakgrund 
Hansson Konsulting AB, tomträttshavare till rubricerad fastighet, anhåller i skrivelse 
om att fastighetens areal utökas. 
 
Ansökan avser utökning åt väster mot obebyggd kommunal mark del av Gällivare 
12:74. Anledningen till begäran är att byggnaden för Hansson Konsulting AB är place-
rad endast 10 m från nuvarande västra tomtgräns mot den obebyggda marken vilket kan 
i framtiden omöjliggöra fortsatt verksamhet i befintlig fastighet om någon förvärvar den 
obebyggda marken. 
 
Avsedd del av Gällivare 12:74 är belägen på Vuoskojärvi industriområde och är i gäl-
lande detaljplan avsatt för industriändamål. Något hinder för utökning av Gällivare 
12:453 finns inte. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastigheten Gällivare 12:453 utökas med ca 3.000 kvm från del av Gällivare 12:74,  
 
att tilläggsavtal till gällande tomträttsavtal för fastigheten Gällivare 12:453 upprättas för 
att justera tomträttsavgälden efter genomförd utökning av arealen.  
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-03-07. 
2. Skrivelse från Hansson Konsulting AB. 
3. Karta. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 55, 2008-03-25. 
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 KS/2008:91  

 
§ 52 
Försäljning del av fastigheten Gällivare 12:74  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till miljö och byggnämnden för vidare utredning med beaktande 
av kommunal verksamhet. 
 
Bakgrund 
Västlaestadianska församlingen i Gällivare avser att förvärva fastigheten Estraden 2 av 
dess nuvarande ägare AB Syoto. På fastigheten finns en byggnad (f.d. Annonsbladet). 
Församlingen avser att bygga om den till en sakral byggnad (bönhus). För att lösa fas-
tighetens behov av parkeringsplatser anhåller församlingen om att få förvärva intillig-
gande kommunal mark, del av Gällivare 12:74.  
 
Estraden 2 är upplåten mot tomträtt och är i gällande detaljplan avsatt för industriända-
mål. Miljö- och byggnämnden har i beslut 6 mars 2008 beslutat att medge att detaljpla-
nen får ändras. 
 
Förslag till beslut 
att del av Gällivare 12:74 - ca 9.000 kvm - överförs till Estraden 2, 
 
att tilläggsavtal till gällande tomträttsavtal för Estraden 2 upprättas för att justera tom-
trättsavgälden efter genomförd utökning av arealen. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-03-06. 
2. Skrivelse från Västlaestadianska församlingen. 
3. Karta. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 56, 2008-03-25. 
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 KS/2007:713  

 
§ 53 
Upplåtelse av fastigheten Gällivare 12:78  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastigheten Gällivare 12:78 upplåtes mot tomträtt till Gällivare Rör AB för en tom-
trättsavgäld av 19.400 kr/år. 
 
Bakgrund 
Gällivare Rör AB har i skrivelse anhållit om att få bli tilldelade fastigheten Gällivare 
12:78. Företaget har för avsikt att bygga ny lokal för sin verksamhet. 
 
Fastigheten Gällivare 12:78 ligger efter Oljevägen och är i gällande detaljplan avsatt för 
industriändamål. Fastigheten har en areal av 6.800 m2. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastigheten Gällivare 12:78 upplåtes mot tomträtt till Gällivare Rör AB för en tom-
trättsavgäld av 19.400 kr/år. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-03-07. 
2. Skrivelse från Gällivare Rör AB, 2007-12-21. 
3. Karta. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 57, 2008-03-25. 
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 KS/2008:44  

 
§ 54 
Skolverkets utbildningsinspektion i vuxenutbildningen och vuxenutbildningens 
åtgärder  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge utvecklingsenheten i uppdrag att göra systematisk uppföljning och kvalitetsredo-
visning för 2007,  
 
att synliggöra vuxenutbildningen med dess utbud och motivera människor öka sin kom-
petens och utbildningsgrad,  
 
att upprätta en likabehandlingsplan,  
 
att utvecklingsenheten får i uppdrag att se över utvecklingsenhetens delegationsordning 
för vuxenutbildningens verksamhet, 
 
att i övrigt godkänna utvecklingsenhetens åtgärder med anledning av skolverkets utbild-
ningsinspektion.  
 
Paragrafen anses omedelbart justerad. 
 
Jäv 
Lars Alriksson (m) anmäler jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut i ärendet.  
 
Bakgrund 
Skolverkets utbildningsinspektion i vuxenutbildningen och vuxenutbildningens åtgärder 
Vid skolverkets inspektion framkom brister som måste åtgärdas alternativt förbättras, 
dessa brister var klassade utifrån tre nivåer 

• Brister som måste åtgärdas 
• Områden som är i behov av förbättringsinsatser 
• Övrigt ur inspektionsrapporten 

 
Sammanfattning 
Skolverket har menat på att tre frågor måste åtgärdas inom snar framtid samt att Utveck-
lingsenheten/komvux bör tänka på att komma tillrätta med marknadsföring, delega-
tionsordning samt likabehandlingsplanen. 
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De tre frågor som måste åtgärdas snarast. 

• Vuxenutbildningen genomför inte en systematisk uppföljning och utvärdering av 
kunskapsresultaten inom vuxenutbildningen 

• Vuxenutbildningen har inte en kvalitetsredovisning 
• Kommunen verkar inte aktivt för att nå dem i kommunen som har rätt till grund-

läggande vuxenutbildning och motivera dem att delta i utbildningen 
Områden som är i behov av förbättringsinsatser 

• Vuxenutbildningens analys av studieavbrott bör förbättras 
Övrigt ur inspektionsrapporten 

• Inspektörerna bedömer sammantaget att arbetet med normer och värden håller 
god kvalitet men att vuxenutbildningen saknar en likabehandlingsplan, vilken 
snarast måste upprättas 

• Vid inspektionen framkommer att rektor fattar de beslut som författningarna 
kräver men att det inte finns en giltig delegationsordning för rektorn att utöva sitt 
ansvar 

 
Rapporten från skolverket avser åren 2005-2006 vuxenutbildningen övergick organisa-
toriskt till utvecklingsenheten hösten 2006. Sedan dess har ett arbete pågått med syste-
matisk uppföljning och kvalitetsredovisning. I detta arbete ingår även ett arbete att syn-
liggöra vuxenutbildningen och dess utbud. I kvalitetsredovisningen ingår analys av stu-
dieavbrotten. 
Detta arbete har pågått under 2007 och kommer att redovisas Ks inom fyra till fem 
veckor. 
Likabehandlingsplanen har påbörjats samt att arbetet med delegationsordningen att gälla 
hela ks område genomförs av Nämnd o utredning. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ge utvecklingsenheten i uppdrag att göra systematisk uppföljning och kvalitetsredo-
visning för 2007,  
 
att synliggöra vuxenutbildningen med dess utbud och motivera människor öka sin kom-
petens och utbildningsgrad,  
 
att upprätta en likabehandlingsplan,  
 
att utvecklingsenhetens delegationsordning ses över för vuxenutbildningens verksamhet,  
 
att i övrigt godkänna utvecklingsenhetens åtgärder med anledning av skolverkets utbild-
ningsinspektion.  
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Beslutsunderlag 

1. Utvecklingsenheten/Vuxenutbildningens skrivelse, 2008-02-20.  
2. Kommunstyrelsen protokoll § 3, 2008-02-11. 
3. Utvecklingsenheten/Vuxenutbildningens skrivelse, 2008-01-23. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 58, 2008-03-25. 

 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar bifall till lagt förslag med förändring av fjärde att-
satsen till följande; att utvecklingsenheten får i uppdrag att se över utvecklingsenhetens 
delegationsordning för vuxenutbildningens verksamhet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Margareta Henrics-
sons förslag. 
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 KS/2008:147  

 
§ 55 
Måldokument för barn- utbildning- och kulturnämnden 2008-2010  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till barn- utbildning och kulturnämnden för förtydligande av 
dokument samt medelshänvisning. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har utarbetat ett måldokument för nämndens 
verksamhet. Måldokumentet ska antas av kommunfullmäktige i Gällivare kommun i 
mars 2008 och gälla under tiden 2008 - 2010. 
 
Remisstiden för måldokumentet har pågått fram till den 31 december 2007. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Måldokument för Barn- utbildning och kulturnämnden 2008-2010. 
 
Beslutsunderlag 

1. Förslag till Barn- utbildning och kulturnämndens Måldokument 2008-2010.  
2. Barn- utbildning och kulturnämndens protokoll § 13, 2008-02-19. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 59, 2008-03-25. 

 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) att ären-
det skall återremitteras. 
 
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 återremitteras. 
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 KS/2008:148  

 
§ 56 
Ändringar i tillämpningsanvisningar för barnomsorgstaxan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
för allmän förskola 
att allmän förskola (4-5 år) förläggs fem timmar per dag, tre dagar i veckan, fast tid 
09.00 - 14.00, endast lunch ingår,  
 
att allmän förskola (4-5 år) förläggs tre timmar per dag, fem dagar i veckan, fast tid 
09.00 - 12.00, endast lunch ingår, 
 
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilket alternativ som är 
bäst för barn och föräldrar,  
 
att respektive förskola bestämmer vilka dessa tre dagar blir, efter samråd med vårdnads-
havare. 
 
för arbetslösa och föräldraledigas barn 
att arbetslösa och föräldraledigas barn (1-3 år) förläggs fem timmar per dag, tre dagar i 
veckan, fast tid 09.00 - 14.00, endast lunch ingår, 
 
att arbetslösa och föräldraledigas barn (1-3 år) förläggs tre timmar per dag, fem dagar i 
veckan, fast tid 09.00 - 12.00, endast lunch ingår, 
 
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilket alternativ som är 
bäst för barn och föräldrar,  
 
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilka dessa tre dagar 
blir. 
 
Bakgrund 
Det har framkommit önskemål om olika alternativ för allmän förskola och alternativ för 
arbetslösa och föräldraledigas barn. Förskolegruppen har sett över olika alternativ. 
 
Förskolegruppen föreslår två alternativ hur allmän förskola förläggs för att den pedago-
giska kvaliten på verksamheten inte ska försämras, det vill säga försvåra pedagogisk 
stimulans, gruppgemenskap, kontinuitet samt social integration. Genom samråd med 
personalen på respektive förskola ger alternativen valmöjlighet för vårdnadshavare. 
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Förskolegruppen föreslår också två alternativ för arbetslösa och föräldraledigas barn. 
Genom samråd med personalen ger alternativen valmöjlighet för vårdnadshavare. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
för allmän förskola 
att allmän förskola(4-5 år) förläggs fem timmar per dag, tre dagar i veckan, fast tid 
09.00 - 14.00, endast lunch ingår,  
 
att allmän förskola (4-5 år) förläggs tre timmar per dag, fem dagar i veckan, fast tid 
09.00 - 12.00, endast lunch ingår, 
 
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilket alternativ som är 
bäst för barn och föräldrar,  
 
att respektive förskola bestämmer vilka dessa tre dagar blir, efter samråd med vårdnads-
havare. 
 
för arbetslösa och föräldraledigas barn 
att arbetslösa och föräldraledigas barn (1-3 år) förläggs fem timmar per dag, tre dagar i 
veckan, fast tid 09.00 - 14.00, endast lunch ingår, 
 
att arbetslösa och föräldraledigas barn (1-3 år) förläggs tre timmar per dag, fem dagar i 
veckan, fast tid 09.00 - 12.00, endast lunch ingår, 
 
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilket alternativ som är 
bäst för barn och föräldrar,  
 
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilka dessa tre dagar 
blir. 
 
Beslutsunderlag 

1. Barn- utbildning och kulturnämndens protokoll § 14, 2008-02-19. 
2. Barnomsorgstaxa och tillämpningsanvisningar. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 61, 2008-03-25. 
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 KS/2008:150  

 
§ 57 
Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i  
Tjautjasjaure  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslag till utökat verksamhetsområde i Tjautjasjaure. 
 
Bakgrund 
Tjautjasjaures allmänna VA-nät byggdes 1985 och betjänar 71 fastigheter i den norra 
delen av byn. I byns södra del finns ca 26 fastigheter som ej är anslutna till del kommu-
nala VA-nätet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 augusti 2007 § 157 att utbyggnaden av Tjautjasjaures 
VA-nät skulle prioriteras i investeringsbudgeten för 2008. 
 
Med anledning av utbyggnaden av VA-nätet i Tjautjasjaure behöver det befintliga verk-
samhetsområdet utökas. Service- och teknikförvaltningen har tillsammans med SWECO 
tagit fram ett förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
Tjautjasjaure. 
 
Förslag till beslut 
att fastställa förslag till utökat verksamhetsområde i Tjautjasjaure. 
 
Beslutsunderlag 

1. Service och tekniknämndens protokoll § 19, 2008-02-18. 
2. Service och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-01-30. 
3. Yttrande från Miljö- och byggnämnd, 2008-01-18. 
4. Planritning, förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 

Tjautjasjaure. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 62, 2008-03-25. 
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 KS/2007:472  

 
§ 58 
Hälsorådets organisation  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagen organisationsmodell för folkhälsorå-
det och driver frågan vidare för politisk förankring, 
 
att kommunstyrelsen inleder en dialog med landstinget avseende eventuell landstingspo-
litisk representation.  
 
Reservation 
Yvonne Bergmark Bröske (fp) samt Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslut till 
förmån för Yvonne Bergmark Bröskes m.fl. förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Den 23 mars 2007 hölls ett hälsorådslag i Gällivare kommun arrangerat av Hälsorådet, 
där både politiker och tjänstemän från kommunen och från landstinget deltog. En av 
slutsatserna från rådslaget var att det lokala hälsorådets organisation behöver ses över. 
Hur ska Gällivares hälsoråd vara organiserat? Vilka ska vara representerade? Vilken 
nivå ska vi ha på verksamheten?  
 
Vid rådslaget beslutades att hälsorådet ska lägga fram en plan till kommunstyrelsen ut-
ifrån de diskussioner som fördes. Lennart Johansson och Håkan Henriksson fick upp-
draget att tillsammans se över och ge ett förslag till organisation för det lokala folkhäl-
sorådet.  
 
I det framtagna förslaget till beslut föreslås att efter beslut om organisationsmodell, po-
litisk förankring samt dialog med landstinget ska ärendet drivas vidare med konstitue-
rande möte för det nya folkhälsorådet. I efterföljande led ska det startas en process för 
att ta fram arbetsmodell, samt upprättas en ny lokal folkhälsoplan. Omfattning av tjänst 
som hälsoplanerare samt eventuella verksamhetsmedel tas då också upp till diskussion.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagen organisationsmodell för folkhälsorå-
det och driver frågan vidare för politisk förankring, 
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att kommunstyrelsen inleder en dialog med landstinget avseende eventuell landstingspo-
litisk representation.  
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-03-11. 
2. Socialnämndens protokoll § 17, 2008-02-21. 
3. Yttrande från Hälsorådet, 2008-02-20. 
4. Vänsterpartiets remissvar, 2008-02-24 
5. Socialdemokraternas remissvar, 2008-02-20. 
6. Barn- utbildning och kulturnämndens protokoll § 17, 2008-02-19. 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 310, 2007-11-26. 
8. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2007-07-29. 
9. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2007-10-03. 
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 63, 2008-03-25. 

 
Yrkande 
Yvonne Bergmark Bröske yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) avslag på 
utredarnas förslag angående plan för utveckling av folkhälsoarbetet i Gällivare kommun 
samt att innan Hälsorådets organisation planeras ska en arbetsgrupp bildas för planering 
och genomförande av en arbetsordning för Hälsorådet som tar hänsyn till följande punk-
ter; 

 en övergripande handlingsplan i folkhälsofrågor kopplad till åtgärdsprogram ska 
tas fram,  

 öronmärkta verksamhetspengar ska planeras, 
 systematisk uppföljning ska genomföras, 
 politisk förankring och politisk representation från alla partier och en tydlighet i 

ansvar och mandat. 
 
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Birgitta 
Larsson (s) bifall till lagt förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Yvonne Bergmark Bröskes m.fl. förslag mot Margareta Henricssons 
m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrel-
sen har beslutat i enlighet med Margareta Henricssons förslag. 
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 KS/2008:183  

 
§ 59 
Ansökan om borgen för Gällivare Värmeverk ABs investering i kraftvärmeverk 
samt utbyggnation av fjärrvärmenätet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbyggnaden av nytt kraftvärmeverk skall finansieras med finansiell leasing och/eller 
lån, 
 
att uppdra åt Gällivare Värmeverk AB att i samråd med ekonomienheten inom kom-
munledningskontoret besluta om finansieringen av kraftvärmeverket, 
 
att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen såsom för egen skuld uppgående 
till maximalt 350.000.000 kronor avseende finansieringen av kraftvärmeverk, 
 
att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen såsom för egen skuld uppgående 
till maximalt 100.000.000 kronor avseende finansieringen av fortsatt utbyggnad av 
fjärrvärmenätet samt förnyelse av befintlig struktur och utbyggnad av reservcentraler, 
 
att bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Gällivare Värme-
verk AB ikläder sig i samband med valutasäkring avseende investeringar i kraftvärme-
verket,  
 
att bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Gällivare Värme-
verk AB ikläder sig i samband med räntesäkring avseende finansieringen av kraftvär-
meverket, samt 
 
att uppdra åt behöriga firmatecknare (Ks ordförande och ekonomichef i förening) att i 
samband med undertecknandet av slutlig finansiering för kraftvärmeverket dels teckna 
borgen dels överenskomma med Gällivare Värmeverk AB om de närmare villkoren för 
valuta- och räntesäkring i samband utbyggnaden och finansieringen av projektet, samt 
att kommunfullmäktige delges omfattningen av de olika åtagandena, 
 
att i och med ovanstående Gällivare kommun beslutat att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Gällivare Värmeverk AB:s låneförpliktelser, exklusive borgen för valuta- 
och räntesäkring, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 583.713.718 kronor jämte där-
på löpande ränta och kostnader. 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat 1 oktober 2007 § 178 ställa sig positiv till av Gällivare  
Värmeverk AB föreslagen investering i kraftvärmeverk. 
 
Under projekttiden kommer, förutom uppbyggnaden av kraftvärmeverket, fortsatt ut-
byggnad av fjärrvärmenätet samt förnyelse befintlig struktur och utbyggnad av reserv-
centraler att ske. 
 
Den totala investeringsutgiften för kraftvärmeverk har beräknats till maximalt 350 mkr, 
för nät och centraler beräknas investeringsutgiften till maximalt 100 mkr. Gällivare 
Värmeverk AB har nu ansökt om kommunal borgen för hela detta belopp, dvs. 450 mkr. 
 
Vid en upphandling av finansiering utan kommunal borgen bedöms att finansierings-
kostnaden skulle bli ca 1 procentenhet dyrare än finansiering med kommunal borgen. 
Då ägaren, Gällivare kommun, själv är en av de största kunderna hos Gällivare Värme-
verk AB så är det av stor ekonomisk betydelse att finansieringskostnaden hålls så låg 
som möjligt. 
 
Upphandling av finansiering för projektet pågår f n i Gällivare Värmeverks regi i sam-
arbete med Bois & Partners som finansiella rådgivare. Upphandlingen är inte klar, men 
bedömningen utifrån inkomna anbud är att en mycket bra långsiktig finansiering kom-
mer att kunna erhållas. 
 
Finansieringen kommer att upphandlas enligt LOU. Sannolikt kommer en stor del av 
finansieringen att ske genom s.k. finansiell leasing, då detta bedöms kunna ge betydligt 
lägre finansieringskostnad än vid lån. Det som inte kan finansieras via leasing kommer 
att finansieras via lån. Leasing kommer endast att nyttjas där som villkoren är mer för-
månliga än de lånealternativ som föreligger.  
 
För att nå lägsta möjliga ränta krävs att Gällivare kommun lämnar borgen såväl för de-
len med leasing som för det långfristiga fasträntelånet. Volymen för borgen skulle där-
med kunna bestämmas till maximalt 450 mkr. 
 
Då det framkommit att en del av anbudsgivarna avseende kraftvärmeverket kräver att få 
lämna sina anbud i utländsk valuta (Euro), är det sannolikt att investeringen i kraftvär-
meverket åtminstone delvis kommer att löpa med viss valutarisk under utbyggnadstiden. 
 
Räntesäkring 
En del av såväl leasing- som lånefinansieringen kan komma att löpa med rörlig ränta, 
varför ränteriskerna kan komma att behöva begränsas. Detta kan ske i form av olika 
ränteinstrument, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal bor-
gen.  
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Valutasäkring 
En del av investeringen i kraftvärmeverket kommer att betalas i utländsk valuta. Enligt 
finanspolicyn skall valutariskerna begränsas. Detta sker i första hand genom valutasäk-
ring i form av valutaterminer och valutaoptioner, vilket i sin tur kan komma att kräva 
säkerhet i form av kommunal borgen. Omfattningen av den kommunala borgen varierar 
mellan kreditgivarna, men utgör i normalfallet viss del av det totala valutabeloppet. 
Borgen gäller således under den begränsade tid som valutasäkringen löper. 
 
Gällivare kommuns borgensåtaganden för Gällivare värmeverks finansiering uppgick 
per 2007-12-31 till 133.713.718 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbyggnaden av nytt kraftvärmeverk skall finansieras med finansiell leasing och/eller 
lån, 
 
att uppdra åt Gällivare Värmeverk AB att i samråd med ekonomienheten inom kom-
munledningskontoret besluta om finansieringen av kraftvärmeverket, 
 
att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen såsom för egen skuld uppgående 
till maximalt 350.000.000 kronor avseende finansieringen av kraftvärmeverk, 
 
att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen såsom för egen skuld uppgående 
till maximalt 100.000.000 kronor avseende finansieringen av fortsatt utbyggnad av 
fjärrvärmenätet samt förnyelse av befintlig struktur och utbyggnad av reservcentraler, 
 
att bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Gällivare Värme-
verk AB ikläder sig i samband med valutasäkring avseende investeringar i kraftvärme-
verket,  
 
att bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Gällivare Värme-
verk AB ikläder sig i samband med räntesäkring avseende finansieringen av kraftvär-
meverket, samt 
 
att uppdra åt behöriga firmatecknare (Ks ordförande och ekonomichef i förening) att i 
samband med undertecknandet av slutlig finansiering för kraftvärmeverket dels teckna 
borgen dels överenskomma med Gällivare Värmeverk AB om de närmare villkoren för 
valuta- och räntesäkring i samband utbyggnaden och finansieringen av projektet, samt 
att kommunfullmäktige delges omfattningen av de olika åtagandena, 
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att i och med ovanstående Gällivare kommun beslutat att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Gällivare Värmeverk AB:s låneförpliktelser, exklusive borgen för valuta- 
och räntesäkring, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 583.713.718 kronor jämte där-
på löpande ränta och kostnader. 
 
Beslutsunderlag 

1. Ansökan från Gällivare Värmeverk AB, 2008-03-13. 
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-03-20. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 65. 2008-03-25. 
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 KS/2007:509  

 
§ 60 
Motion av Wania Lindberg (s) beträffande Tippsta  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Gata-parkenheten under verksamhetsåret 2008 gör en inventering över omfattningen 
för att återställa området ”Tippsta”,  
 
att Gata-parkenheten tar fram en kostnadskalkyl för återställning,  
 
att efter framtagen kostnadskalkyl hänskjuts ärendet till budgetberedningen,  
 
att ovanstående får utgöra svar till motionären beträffande Tippsta. 
 
Bakgrund 
Motion beträffande Tippstaområdet i Malmberget har inlämnats. Kommunfullmäktige 
beslutade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober 2007 § 188 att uppta 
motionen till beredning. Motionären föreslår att arbetarkommunen vidtar åtgärder via 
den politiska vägen så att området har en kontinuerlig översyn med att återskapa Tippsta 
i ursprungligt skick.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Gata-parkenheten under verksamhetsåret 2008 gör en inventering över omfattningen 
för att återställa området ”Tippsta”,  
 
att Gata-parkenheten tar fram en kostnadskalkyl för återställning,  
 
att efter framtagen kostnadskalkyl hänskjuts ärendet till budgetberedningen,  
 
att ovanstående får utgöra svar till motionären beträffande Tippsta. 
 
Beslutsunderlag 

1. Service och tekniknämndens protokoll § 28, 2008-02-18. 
2. Motion av Wania Lindberg. 
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 188, 2007-10-01. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 66, 2008-03-25. 
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 KS/2007:602  

 
§ 61 
Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) ang. de kommunala 
informationsskyltarna  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besluta att Gata-parkenheten gör en inventering över lämpliga platser för kommunala 
informationsskyltar,  
 
att ovanstående får utgöra svar till motionärerna. 
 
Bakgrund 
Motion har inlämnats angående de kommunala informationsskyltarna. Kommunfull-
mäktige beslutade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2007 § 221 
att uppta motionen till beredning. Motionärerna förslår att det görs en översyn av de 
kommunala informationsskyltarna i enlighet med de i motionen nämnda intentioner.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besluta att Gata-parkenheten gör en inventering över lämpliga platser för kommunala 
informationsskyltar,  
 
att ovanstående får utgöra svar till motionärerna. 
 
Beslutsunderlag 

1. Service och tekniknämndens protokoll § 25, 2008-02-18. 
2. Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp). 
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 221, 2007-11-05. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 67, 2008-03-25. 
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 KS/2007:637  

 
§ 62 
Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m) och Lars Alriksson (m) angående 
belysning vid sopsorteringsanläggning vid kiosken och busshållplatsen i Nilivaara.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att frågan om gatubelysning vid sopsorteringsanläggningen vid kiosken och busshåll-
platsen i Niilivaara kommer att prövas i samband med Service och tekniknämndens 
upprättande av belysningsprogram för 2008. 
 
att motionen anses besvarad.  
 
Bakgrund 
Motion har inlämnats angående belysning vid sopsorteringsanläggningen vid kiosken 
och busshållplatsen i Nilivaara. Kommunfullmäktige beslutade vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 5 november 2007 § 219 att uppta motionen till beredning. Motio-
närerna yrkar att belysningen vid sorteringsanläggningen och busshållplatsen vid kios-
ken i Nilivaara ingår i den årliga prioriteringen av väg- och gatubelysningen.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att frågan om gatubelysning vid sopsorteringsanläggningen vid kiosken och busshåll-
platsen i Niilivaara kommer att prövas i samband med Service och tekniknämndens 
upprättande av belysningsprogram för 2008. 
 
att motionen anses besvarad.  
 
Beslutsunderlag 

1. Service och tekniknämndens protokoll § 24, 2008-02-18. 
2. Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m) och Lars Alriksson (m). 
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 219, 2007-11-05. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 68, 2008-03-25. 
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 KS/2007:638  

 
§ 63 
Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m) och Lars Alriksson (m) angående 
vägbelysning efter Wanhainenvägen (enskild väg) i Nilivaara  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att frågan om gatubelysning efter Wanhainenvägen i Niilivaara kommer att prövas i 
samband med Service och tekniknämndens upprättande av belysningsprogram för 2008, 
 
att motionen anses besvarad. 
 
Bakgrund 
Motion har inlämnats angående vägbelysning efter Wanhainenvägen (enskild väg) i 
Nilivaara. Kommunfullmäktige beslutade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 
november 2007 § 218 att uppta motionen till behandling.  
Motionärerna föreslår att vägbelysningen efter Wanhainenvägen skall ingå i den årliga 
prioriteringen av väg och gatubelysning i Gällivare kommun. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att frågan om gatubelysning efter Wanhainenvägen i Niilivaara kommer att prövas i 
samband med Service och tekniknämndens upprättande av belysningsprogram för 2008, 
 
att motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

1. Service och tekniknämndens protokoll § 25, 2008-02-18. 
2. Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m) och Lars Alriksson (m). 
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 218, 2007-11-05. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 69, 2008-03-25. 
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 KS/2007:639  

 
§ 64 
Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Al-
riksson (m), Stefan Sundqvist (m), Fredrik Nilsson (m), och Gunilla Peterson (fp) 
angående datumparkering  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslut till förmån för eget förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Motion angående datumparkering har inlämnats och kommunfullmäktige har beslutat 
uppta motionen till beredning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 
2007, § 217. Motionärerna föreslår att datumparkering begränsas till den tidsperiod då 
vägunderhåll, exempelvis snöröjning, sandborttagning etc. utförs. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 

1. Service och tekniknämndens protokoll § 27, 2008-02-18. 
2. Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m), Monica Hedström (m),  

Lars Alriksson (m), Stefan Sundqvist (m), Fredrik Nilsson (m) och  
Gunilla Peterson (fp). 

3. Kommunfullmäktiges protokoll § 217, 2007-11-05. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 70, 2008-03-25. 

 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar att bifalla motionen.  
 
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Tommy Nyströms förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag. 
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 KS/2007:640  

 
§ 65 
Motion av Frank Öqvist (s) ang gång- och cykelväg mellan Koskullskulle och  
Gällivare  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att frågan om ny byggnad av gång och cykelväg mellan Koskullskulle och Gällivare 
hänskjuts till kommunens översiktsplanearbete och kommande investeringsbudget, 
 
att motionen anses besvarad. 
 
Bakgrund 
Motionären hemställer i rubricerat ärende om att kommunen bygger en gång- och cy-
kelväg mellan Koskullskulle och Gällivare. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att frågan om ny byggnad av gång och cykelväg mellan Koskullskulle och Gällivare 
hänskjuts till kommunens översiktsplanearbete och kommande investeringsbudget, 
 
att motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

1. Service och tekniknämndens protokoll § 23, 2008-02-18. 
2. Motion av Frank Öqvist.  
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 216, 2007-11-05. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 71, 2008-03-25. 
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 KS/2008:182  

 
§ 66 
Motion av Ulf Normark (s) och Stig Eriksson (v) ang kollektivavtal vid utförande 
av arbete inom Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avvakta med ställningstagande beträffande att ställa krav på entreprenörer eller un-
derentreprenörer som utför arbeten för kommunens räkning, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Bakgrund 
Ulf Normark och Stig Eriksson yrkar i motion att kommunen ställer krav på entreprenö-
rer eller underentreprenörer som utför arbeten för kommunens räkning att de ska teckna 
avtal i likhet med kollektivavtalen med resp huvudorganisation i Sverige. 
 

Yttrande 
Vid upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling , LOU, anges i lagen att man 
får ställa "särskilda kontraktsvillkor". De kan vara särskilda sociala , miljömässiga eller 
andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. När det gäller frågan om krav kan ställas 
på att leverantör(entreprenör) ska ha tecknat svenskt kollektivavtal eller uppfylla mot-
svarande villkor finns inte någon enhetlig rättspraxis ännu. Frågan har behandlats i EG-
domstolen i det s k Vaxholmsmålet där Svenska Byggnadsarbetarförbundet satte ett 
lettiskt bolag i blockad då man inte anslöts sig till Byggnadsavtalet vid byggandet av en 
skola i Vaxholm. Enligt EG-domstolen hade Byggnads inte rätt att kräva att utländska 
företag tillämpar hela byggnadsavtalet. Man anmärkte bl a på att Byggnads inte tilläm-
par minimilöner utan att lönerna fastställs från fall till fall med beaktande av de anställ-
das kvalifikationer och arbetsuppgifter. Målet fortsätter i Arbetsdomstolen och den do-
men kommer sannolikt att var vägledande vilka krav man kan ställa på entreprenö-
rer(leverantörer) i samband med upphandling av tjänster enligt LOU. 
 
Vi anger som särskilt kontraktsvillkor i bl a avtalet avseende tätortstrafiken att "Entre-
prenören förbinder sig att inte vidta åtgärd som kan antas medföra åsidosättande av lag 
eller kollektivavtal för uppdraget eller annars strida mot vad som allmänt godtaget inom 
företagets kollektivavtalsområde samt att avkräva samma utfästelse av den som Entre-
prenören i förekommande fall kan komma att anlita som underentreprenör. Skulle Ent-
reprenören brista i sitt åtagande på denna punkt äger Beställaren rätt att häva avtalet." 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avvakta med ställningstagande beträffande att ställa krav på entreprenörer eller un-
derentreprenörer som utför arbeten för kommunens räkning att de ska teckna avtal i 
likhet med kollektivavtalen med respektive huvudorganisation i Sverige till dess det 
finns en enhetlig rättspraxis, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

1. Motion av Ulf Normark (s) och Stig Eriksson (v). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 124, 2006-10-02. 
3. Centrala inköpsfunktionens skrivelse, 2008-03-10. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 72, 2008-03-25. 
 

Yrkande  
Tommy Nyström (s) yrkar att avvakta med ställningstagande beträffande att ställa krav 
på entreprenörer eller underentreprenörer som utför arbeten för kommunens räkning, 
samt att motionen härmed anses besvarad. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Tommy Nyströms förslag. 
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 KS/2007:650  

 
§ 67 
Alkohol- och drogpolicy för Gällivare kommuns anställda  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att slumpmässiga alkohol- och drogtester inte införs i dagsläget. Vid uppföljning av 
policyn och handlingsprogrammet aktualiseras frågan igen,  
 
att hälsokontroller, med möjlighet till provtagning införs enligt policyn, 
 
att arbetsgruppen får i uppdrag att till CSK, föreslå hur policyn och handlingsprogram-
met skall förankras i verksamheterna, 
 
att frågan om alkolås tas med i Gällivare kommuns ”Transport och resepolicy”, 
 
att i övrigt godkänna förslag till alkohol- och drogpolicy, 
 
att uppföljning av alkohol- och drogpolicy sker under våren 2010. 
 
Bakgrund 
Centrala Skyddskommittén CSK, har gett personalenheten i uppdrag att tillsammans 
med fackliga företrädare och Previa utarbeta förslag till ny Alkohol- och drogpolicy.  
 
Kommunstyrelsens personalutskott har den 19 november 2007 § 39 beslutat att förslag 
till Alkohol- och drogpolicy samt Handlingsprogrammet skickas på remiss till skydds-
kommittéer, nämnder, fackliga organisationer samt kommunala bolag. 
 
Efter remisstiden har totalt 17 remissvar inkommit. Synpunkterna har kommit från fyra 
fackliga organisationer, åtta skyddskommittéer, en nämnd, ett bolag, två arbetsgrupper 
samt en ledningsgrupp. 
 
Utifrån de inkomna synpunkterna har ett nytt förslag tagits fram på Alkohol- och drog-
policy.  
 
Förslag till beslut 
att slumpmässiga alkohol- och drogtester inte införs i dagsläget. Vid uppföljning av 
policyn och handlingsprogrammet aktualiseras frågan igen,  
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att hälsokontroller, med möjlighet till provtagning införs enligt policyn, 
 
att arbetsgruppen får i uppdrag att till CSK, föreslå hur policyn och handlingsprogram-
met skall förankras i verksamheterna, 
 
att frågan om alkolås tas med i Gällivare kommuns ”Transport och resepolicy”, 
 
att i övrigt godkänna förslag till alkohol- och drogpolicy, 
 
att uppföljning av alkohol- och drogpolicy sker under våren 2010. 
 
Beslutsunderlag 

1. Personalenhetens skrivelse, 2008-03-05. 
2. Personalenhetens förslag till Alkohol och drogpolicy samt Handlingsprogram för 

anställda och förtroendevalda vid Gällivare kommun samt kommunala bolag, 
2008-02-04. 

3. Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll § 37, 2007-11-19. 
4. Personalenhetens skrivelse, 2007-11-07. 
5. Personalenhetens förslag till Alkohol och drogpolicy samt Handlingsprogram för 

Gällivare kommuns anställda, 2007-11-05. 
6. Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll § 12, 2008-03-17. 
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 KS/2008:121  

 
§ 68 
Ansökan om medfinansiering till Utbyggnad av Lapland Airport  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att besluta om medfinansiering av etapp ett med totalt 
12.200.000 kr enligt följande, 1.600.000 kr för 2008, 10.500.000 kr för 2009 och 
100.000 kr för 2010,  
 
att kostnaden för åren 2008-2010, 11.572.800 kr belastar Service- och teknikförvalt-
ningen – 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,  
 
att detta beslut ersätter kommunstyrelsens tidigare beslut § 26, 2008-03-11 om totalt 
10.200.000 kr. 
 
Paragrafen anses omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Projektet avser utbyggnad av Lapland Airport för att därigenom öka tillgängligheten till 
och från kommunen samt säkra kommande utvecklingsmöjligheter. Kommunstyrelsen 
har behandlat medfinansiering vid sammanträde den 11 mars 2008 § 26. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 mars 2008 § 73 att lämna ärendet 
öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2008. 
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Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att besluta om medfinansiering av etapp ett med totalt 
12.200.000 kr enligt följande, 1.600.000 kr för 2008, 10.500.000 kr för 2009 och 
100.000 kr för 2010,  
 
att kostnaden för åren 2008-2010, 11.572.800 kr belastar Service- och teknikförvalt-
ningen – 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,  
 
att detta beslut ersätter tidigare beslut, KS 20080311 § 26 om totalt 10.200.000 kr. 
 
Beslutsunderlag 

1. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-03-26. 
2. Kommunstyrelsens protokoll § 26, 2008-03-11. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 73, 2008-03-25. 
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 KS/2008:206  

 
§ 69 
Borgerlig vigselförrättare  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att nominera Sivert Svensson till borgerlig vigselförrättare för Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
Sivert Svensson har inkommit med skrivelse med önskemål om förordnande som bor-
gerlig vigselförrättare.  
 
Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunerna i länet. 
Länsstyrelsen betalar ut 110 kronor i arvode per vigsel, och vid flera ceremonier under 
en dag tillkommer 30 kronor per ceremoni. Gällivare kommun har för närvarande fyra 
borgerliga vigselförrättare. Gällivare kommun betalar ut dagsarvode till vigselförrättar-
na. 
 
Vid samtal med Länsstyrelsen har framkommit att det inte finns någon reglerad be-
gränsning för antalet vigselförrättare inom en kommun, dock påtalas vikten av lämplig-
het och funktionalitet.  
 
Med beaktande av ovanstående bör det inte finnas något att erinra mot att hos Länssty-
relsen nominera Sivert Svensson som borgerlig vigselförrättare för Gällivare kommun. 
 
Förslag till beslut 
att nominera Sivert Svensson till borgerlig vigselförrättare för Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Sivert Svensson, 2008-03-28. 
2. Skrivelse från nämnd och utredningsenheten, 2008-03-31. 
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 KS/2008:99  

 
§ 70 
Representanter till projekt TAGE Gällivare  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att som representanter i Projekt TAGEs styrgrupp från service och tekniknämnden utse 
Bernd Lass (s) som ordinarie ledamot och Terttu Kult (v) som ersättare,  
 
att socialnämnden inlämnar till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2008 förslag 
på två politiker att medverka i Projekt TAGEs styrgrupp. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2008 § 25 om medfinansiering till Projekt 
TAGE Gellivare. Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna till Service och tek-
niknämnden och Socialnämnden att utse två politiker att medverka i Projekt TAGEs 
styrgrupp samt att namnen på de två politikerna ska presenteras vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 april 2008. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens protokoll § 25, 2008-03-11. 
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 KS/2008:270  

 
§ 71 
Betalningsföreläggande - Nordic Airways AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att snarast uppdra åt av kommunen anlitat inkassoföretag att för förfallna fakturor ansö-
ka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten gällande Nordic Airways 
AB:s skulder. 
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