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 KS/2009:45 -101 
 
§ 72 
Delgivningar till kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att delgivningar nr 6 och 7 upptas som delgivningar tillsammans med underlag vid nästa 
kommunfullmäktigesammanträde,  
 
att i övrigt med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Delgivningar 
 
1. KS/2009:185 -752 
Socialnämnden 2009-05-07 § 21. Rapportering i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 
6 f-h §§ SoL. 
 
2.  KS/2009:186 -752 
Socialnämnden 2009-05-07 § 20. Rapportering i enlighet med bestämmelserna i 28 f-h 
§§ LSS. 
 
3. KS/2009:93 -020 
Kommunstyrelsens personalutskott 2009-05-07 § 10. Riktlinjer personalplanering.  
 
4.  KS/2008:222 -020 
Kommunstyrelsens personalutskott 2009-05-07 § 9. Riktlinjer för arbetet med kompe-
tens- och personalförsörjning 2009-2011. 
 
5.  KS/2007:442 -109 
Kommunstyrelsen 2009-05-25 § 96. Utvärdering av årets verksamhet 2008 och förslag 
på fortsatt arbete 2009. 
 
6.  KS/2009:269 -103 
Kommunstyrelsen 2009-05-25 § 101. Överenskommelse om samarbete mellan Polisen 
och Gällivare kommun. 
 
7.  KS/2009:362 -370 
Service- och tekniknämnden 2009-05-12 § 87. Ullatti skola, framställningar från före-
ningar i Ullatti.  
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 KS/2009:30 -730 

 
§ 73 
Program för funktionshinderfrågor 2009-06-30 -- 2012-07-01  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Program för funktionshinderfrågor 2009-07-01 – 2012-06-30 för nämnder och 
styrelser i Gällivare kommun, 
 
att för att följa terminologirådets råd, ändra namnet Handikappråd till ”Rådet för funk-
tionshinderfrågor” att gälla från och med 2009-07-01. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 11 februari 2008 beslutat att bilda en arbetsgrupp bestående av 
politiker och tjänstemän som tillsammans med handikappkonsulenten ska utarbeta ett 
handkappolitiskt program för år 2009-2012. Politikerna i arbetsgruppen beslutade 30 
maj 2008 att arbetsgruppens utsedda tjänstemän i respektive förvaltning skall arbeta 
efter FN:s standardregler för att människor med funktionsnedsättning skall få lika värde 
och samma möjligheter som övriga medborgare och få lika del i förbättringar av lev-
nadsvillkor som är resultatet av ekonomisk och social utveckling.  
 
Kommunfullmäktige i Gällivare antog 1996 att kommunen skulle ha ett Handikappoli-
tiskt program för åren 1997 – 2002. Detta program reviderades 2003 och ett nytt pro-
gram antogs av Kommunfullmäktige att gälla för åren 2004 – 2007. Under 2008 har en 
revidering åter skett av det Handikappolitiska programmet. 
 
Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt för hur samhället ska utfor-
mas. Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för sam-
hället. 
Funktionshinderperspektivet skall ingå som en naturlig och integrerad del i varje verk-
samhet så att människor med funktionsnedsättning också omfattas av delaktighet och 
jämlikhet. 
 
Det nu omarbetade programmet bygger vidare på de två tidigare programmen och dess 
långsiktiga tillvägagångssätt. För att förverkliga målsättningarna har konkreta åtgärder 
arbetats fram tillsammans med politiker och tjänstemän från kommunens nämnder och 
förvaltningar och handikappföreningarna i Gällivare Kommun. 
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Programmet har lämnats för yttrande till Handikapprådet, Pensionärsrådet, Ungdomsrå-
det och kommunens handikappföreningar via HSO, (Handikappförbundens samarbets-
organisation) samt alla kommunens nämnder.  Synpunkter från dessa har tagits med i 
programmet för funktionshinderfrågor. Nämnas kan att Service- och tekniknämnden har 
påtalat att det ska ges möjlighet att delta i utbildningar, information och andra aktiviteter 
som görs i kommunen syfte att öka kunskapen och medvetenheten. Denna kostnad har 
ej tagits med i programmet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingår i förvaltningarnas budgetar.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I programmet har hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsnedsättning vilket 
även framgår av yttrandet från Ungdomsrådet. 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Program för funktionshinderfrågor 2009-07-01 – 2012-06-30 för nämnder och 
styrelser i Gällivare kommun, 
 
att för att följa terminologirådets råd, ändra namnet Handikappråd till ”Rådet för funk-
tionshinderfrågor” att gälla från och med 2009-07-01. 
 
Beslutsunderlag 
1. Remissyttrande Kommunala handikapprådet 2009-02-12 § 9. 
2. Remissyttrande Kommunala pensionärsrådet 2009-01-16 § 10. 
3. Remissyttrande Ungdomsrådet 2009-01-18. 
4. Remissyttrande kommunens handikappföreningar, HSO 2009-02-11. 
5. Yttrande Socialnämnden 2009-03-26 § 23. 
6. Yttrande Service och tekniknämnden 2009-03-31 § 56. 
7. Yttrande Barn utbildning och kulturnämnden 2009-04-07 § 55. 
8. Yttrande Miljö och byggnämnden 2009-03-12 § 48. 
9. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-04-01.  
10. Program för funktionshinderfrågor, 2009-07-01--2012-06-30. 
11. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-05-04 § 78. 
12. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 97. 
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 KS/2009:276 -706 

 
§ 74 
Ändring av 2009 års taxa för vård- och omsorgsavgift  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa,  
 
att anta det nya förslaget på vårdavgift utifrån den procentuella uppdelningen av in-
komster/vårdtyngd för boende i eget hem, 
 
att anta reduceringsregler med den ändringen att avsnittet om avlastning utgår, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Reservation 
Bror Wennström (skp), Fredric Olofsson (skp), Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), 
Monica Hedström (m), Sune Lantto (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp)  reserverar 
sig mot beslutet till förmån för lagt förslag från Bror Wennström m.fl. 
 
Bakgrund 
1 juli 2002 infördes den s k maxtaxan (högkostnadsskydd), vilket innebär att omsorgs-
avgiften i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolftedel av 48% av pris-
basbeloppet. Socialstyrelsen meddelar vid årets början vilket beloppet är. De meddelar 
även minimibelopp som används vid uträkning av vårdavgiften. 
 
Boende inom särskilda boendeformer betalar mellan 0 kr och maxbeloppet, beroende på 
inkomst och bostadskostnad. För 2009 är maxbeloppet 1 712 kr/mån. 
 
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av 
sin inkomst, enligt följande; 
 
Vårdtyngd 1 = 2 % av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat 
till 600 kr/mån. 
Vårdtyngd 2 = 4 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvård-
nad exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga 
allergier måste städningen genomföras varje vecka. 
Vårdtyngd 3 = 6 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 
2 ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger). 
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Vårdtyngd 4 = 8 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 
2 ggr/dag, 7 dagar i veckan. 
Vårdtyngd 5 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad 
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.  
 
REDUCERINGSREGLER 
Omsorgsavgiften debiteras från den första dagen vård- eller hemtjänstinsatsen sätts in. 
Omsorgsavgiften är en månadsavgift och delas med 30 dagar, vid de tillfällen då endast 
en del av avgiften skall debiteras för den månaden. Omsorgsavgiften avregistreras från 
den dag vårdinsatsen upphör. 
 
Makar i eget boende där båda har omsorgsavgift och den ena maken tillfälligt vistas på 
avlastning, betalar den hemmavarande maken endast halv omsorgsavgift och den som är 
på avlastning avlastningsavgift med 90 kr/dygn. Har endast maken som vistas på avlast-
ning omsorgsavgift, tas denna avgift bort och avlastningsavgift utgår istället. 
 
Omsorgsavgiften upphör vid minst 7 dagars sammanhängande frånvaro-/uppehåll, un-
der förutsättning att frånvaron anmälts minst en vecka innan. Ingen vårdavgift utgår 
heller vid minst 7 dagars lasarettsvistelse eller motsvarande.  
 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING  
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av 
sin inkomst och förslaget innebär en höjning av samtliga inkomstnivåer med 1 % enl 
följande; 
 
Vårdtyngd 1 = 3 % av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat 
till 600 kr/mån. 
Vårdtyngd 2 = 5 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvård-
nad exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga 
allergier måste städningen genomföras varje vecka. 
Vårdtyngd 3 = 7 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 
2 ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger). 
Vårdtyngd 4 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 
2 ggr/dag, 7 dagar i veckan. 
Vårdtyngd 5 = 10 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad 
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.  
 
Att under reduceringsreglerna utgår avsnittet om makar där ena maken tillfälligt vistas 
på avlastning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Denna förändring innebär en inkomstökning med ca 50 tkr/år.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta det av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa,  
 
att anta det nya förslaget på vårdavgift utifrån den procentuella uppdelningen av in-
komster/vårdtyngd för boende i eget hem, 
 
att anta reduceringsregler med den ändringen att avsnittet om avlastning utgår, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för vårdavgift/omsorgsavgift för år 2009, fastställd av kommunfullmäktige 
2008-09-29 § 124, gäller fr o m  2009-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 47. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 103. 
 
Yrkanden 
Bror Wennström (skp) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) avslag.  
 
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Börje Johansson (s) 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bror Wennströms m.fl. förslag mot Rita Poromaas m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat 
i enlighet med Rita Poromaas m.fl. förslag. 
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 KS/2009:277 -706 

 
§ 75 
Ändring av 2009 års taxa för trygghetslarm  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta avgift för trygghetslarm med 150 kr/mån, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m), Lars Alriksson (m), Monica Hedström (m), Sune Lantto (m) och 
Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för Eva Alrikssons 
förslag. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Bror Wennströms förslag. 
 
Bakgrund 
Trygghetslarm kan sökas av den enskilde och är ett bistånd i eget boende som innebär 
möjlighet att bo kvar längre i hemmet trots ett ökat behov av hjälp.  
 
Larmutrustningen hyrs av förvaltningen och installeras i hemmet för att den enskilde via 
en knapptryckning kunna påkalla hjälp. Larmet kopplas till räddningstjänstens larmcen-
tral eller till hemtjänstpersonal eller till anhörig. Till larmet kan även andra funktioner 
kopplas, exempelvis spisvakt, dörrlarm m.m. Motsvarande larm finns i servicehus och 
på gruppboenden och är då kopplat till personalen.  
 
Förvaltningens kostnad är dels utrustning, reparationer och åtgärder i samband med 
larm. Det tillkommer även en avgift till räddningstjänsten för larmmottagning. 
 
100 kr/mån för samtliga med beslut om trygghetslarm enl. SoL kap 4 § 1. 
 
Denna taxa ingår i inkomstberäkningen vid uträkningen av maxtaxa inom vård och om-
sorg. Vilket betyder att inkomstutrymme måste finnas för att kunna ta ut avgiften för 
trygghetslarm.  
 
Vid jämförelse med andra kommuner kan vi konstatera att vi ligger bland de lägre, av-
giften i andra kommuner varierar mellan 125 – 200 kr/mån, förutom Kiruna som har 56 
kr/mån. Boden har 153 kr/mån. 
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING  
Förslaget är att höja taxan med 50 kr/mån, dvs den nya taxan blir då 150 kr/mån.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäktsökningen blir ca 130 tkr/år. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta avgift för trygghetslarm med 150 kr/mån, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige 2008-
09-29 § 125, gäller fr o m 2009-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 45. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 104. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar i enlighet till kommunstyrelsens förslag till beslut samt 
 
att denna taxa endast ska gälla för boende i enskilt boende efter beslut om trygghetslarm 
enligt SoL. 
 
Bror Wennström (skp) yrkar avslag. 
 
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag mot Bror Wennström förslag samt därefter 
Rita Poromaas m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Rita Poromaas m.fl. förslag. 
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 KS/2009:278 -706 

 
§ 76 
Ändring av 2009 års taxa för familjerådgivning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta avgiften för familjerådgivning med 80 kr/samtal, dock kostnadsfritt upp till 20 
års ålder, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Reservation 
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Eva Alrikssons m.fl. förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla familjerådgivning och i Gällivare har den fun-
nits sedan 1995. Syftet med familjerådgivningen är att ha en öppen verksamhet dit 
kommunens invånare kan vända sig när de känner behov av att samtala med någon ut-
omstående, oavsett om det är ett relationsproblem eller inte. 
 
Allt sedan familjerådgivningen startade upp har avgiften för de enskilda varit 60 
kr/samtal vilket då var den kostand landstinget tog ut för sjukgymnastbehandling, psy-
kologsamtal etc. Kommunen har aldrig höjt denna avgift trots att landstinget höjt sin för 
dessa besök. Personer under 20 år betalar ingen avgift. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Personer under 20 år betalar ingen avgift. 
 
Det finns möjlighet att få familjerådgivningen beviljad som bistånd efter utredning och 
beslut av handläggare på biståndsenheten och då tas ingen avgift ut från den enskilde. 
 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING  
Förslag finns på att höja taxan från 60 kr/samtal till 80 kr/samtal. Taxan följer då lands-
tingets taxa vid motsvarande tjänster. För övrigt är taxan oförändrad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den beräknade intäktsökningen blir ca 7 tkr/år. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta avgiften för familjerådgivning med 80 kr/samtal, dock kostnadsfritt upp till 20 
års ålder, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige 
2008-09-29 § 130, gäller fr o m 2009-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 46. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 105. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar med instämmande av Bror Wennström (skp) avslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons m.fl. förslag mot kommunstyrelsens förslag till be-
slut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut förslag. 
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 KS/2009:279 -706 

 
§ 77 
Ändring av 2009 års taxa för Kostavgift  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta den föreslagna höjningen av kostavgifterna enligt följande; 
 
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension)  2 930 kr/mån 
Matservering på servicehus 50 kr/portion 
Korttidshem (omsorgen) 60 kr/dygn 
Matdistribution (leverans till eget boende) 50 kr/portion  
Frukost 29 kr/portion 
Mellanmål/fika 12 kr/portion 
Kvällsmål 17 kr/porton 
 
att höja kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet till 79 kr/dygn, 
 
att reduceringsreglerna är oförändrade, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Reservation 
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Bror Wennströms förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Merparten av all kost som serveras till brukarna beställs via Matlaget. 
 
De flesta boende inom särskilda boendeformer har sk helpension de betalar 2 712 
kr/mån och i det priset ingår frukost, lunch, middag och mellanmål.  
 
Kostavgiften baseras på självkostnadsprincipen; 
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Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension)  2 712 kr/mån 
Matservering på servicehus 38 kr/portion 
Korttidshem (omsorgen) 54 kr/dygn 
Frukost  27 kr/portion 
Mellanmål/fika 11 kr/portion 
Kvällsmål 16 kr/porton 
Matdistribution (leverans till eget boende)  36 kr/portion 
 
Matdistribution erhålls efter ansökan och är behovsprövad enligt SoL kap 4§ 1. 
 
Inför 2009 har kostnaderna för maten som beställs via Matlaget återigen höjts med drygt 
8 %. Av den anledningen ser sig socialförvaltningen tvingad att höja kostavgifterna för 
att möta Matlagets kostnadsökning. 
 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension) 2 930 kr/mån 
Matservering på servicehus 50 kr/portion 
Korttidshem (omsorgen) 60 kr/dygn 
Matdistribution (leverans till eget boende) 50 kr/portion  
 
Frukost, mellanmål och kvällsmål föreslås slopas inom särskilda boendeformer och er-
sätts av den s k helpensionsavgiften.  
 
Dessutom föreslås att införa en kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet med 91 
kr/dygn. 
 
Vid jämförelser med andra kommuner kan vi konstatera att vi ligger förhållandevis lågt. 
Matdistributionen i andra kommuner varierar mellan 37 – 52 kr/mån och avgiften för 
helpension mellan 2 400 – 2 970 kr/mån. Här ligger Kiruna på 2 457 kr/mån och Boden 
2 970 kr/mån. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna avgiftshöjningarna ger en intäktsökning på 780 tkr/år. 
 
REDUCERINGSREGLER 
Avdrag för kost görs fr om 2:a dagen vid lasarettsvistelse eller annan oplanerad frånva-
ro. Vid planerad frånvaro som anmäls minst en vecka i förväg görs kostavdrag redan 
från 1:a dagen. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den föreslagna höjningen av kostavgifterna enligt följande; 
 
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension)  2 930 kr/mån 
Matservering på servicehus 50 kr/portion 
Korttidshem (omsorgen) 60 kr/dygn 
Matdistribution (leverans till eget boende) 50 kr/portion  
Frukost 29 kr/portion 
Mellanmål/fika 12 kr/portion 
Kvällsmål 17 kr/porton 
 
att höja kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet till 79 kr/dygn, 
 
att reduceringsreglerna är oförändrade, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för kostavgift 2009, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 126, gäller 
fr.o.m. 2009-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 47. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 106. 
 
Yrkande 
Bror Wennström (skp) yrkar avslag.  
 
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Lars Alriksson 
(m) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bror Wennströms förslag mot Rita Poromaas m.fl. förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i en-
lighet med Rita Poromaas m.fl. förslag. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 134 (153) 
 
 2009-06-08 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:280 -706 

 
§ 78 
Ändring av 2009 års taxa för avgift för förbrukningsartiklar  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till avgift för förbrukningsartiklar till 150 kr/mån, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Reservation 
Bror Wennström (skp), Fredric Olofsson (skp), Eva Alriksson (m), Lars Alriksson (m), 
Monica Hedström (m), Sune Lantto (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Bror Wennströms m.fl. förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
I särskilt boende tillhandahålls hjälpmedel så även inkontinenshjälpmedel. Förbruk-
ningsartiklar ingår inte utan ska bekostas och köpas in av den enskilde eller god 
man/anhörig. I prop. 2000/01:149 avseende förbehållsbelopp vid bestämmande av av-
gift inom äldre- och handikappomsorg fastställs kostnaden för förbrukningsartiklar till 
190 kr/månad.  
 
Många anhöriga och även gode män finns på annan ort och för att underlätta, admini-
streras dessa inköp från boendet. Avgiften för förbrukningsartiklar inom äldreomsor-
gens gruppboenden är för att dels säkerställa att varje boende har dessa artiklar vilket 
underlättar för verksamheten att fullgöra sitt uppdrag samt att det även underlättar för 
boende/anhöriga att inte behöva köpa dessa artiklar.  
 
Avgiftens storlek är utifrån självkostnadsprincipen, dvs kostnaden för inköpet motsvarar 
avgiftens storlek. Avgiften är 100 kr/mån för boende inom särskilda boendeformer. 
 
Till förbrukningsartiklar räknas toalett- och hushållspapper, toaborste, glödlampor, 
tvättmedel, tvättlappar, diskmedel, soppåsar, handskar, rengöringsmedel och övrig städ-
utrustning.  
 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING  
Avgiften föreslås höjas med 50 kr/mån till 150 kr/mån. I de kommuner där man tar ut 
denna avgift varierar den mellan 140 – 180 kr/mån. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Detta ger en intäktsökning med 120 tkr/år som dock skall motsvara den kostnad förvalt-
ningen har att köpa dessa artiklar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till avgift för förbrukningsartiklar till 150 kr/mån, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa – Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboende, fastställd 
av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 128, gäller fr o m 2009-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 47. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 107. 
 
Yrkande 
Bror Wennström (skp) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) avslag.  
 
Rita Poromaa (s) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bror Wennströms m.fl. förslag mot Rita Poromaas förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i en-
lighet med Rita Poromaas förslag. 
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 KS/2009:281 -706 

 
§ 79 
Ändring av 2009 års taxa för avlastningsavgift  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja avlastningsavgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall göras 
av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Reservation 
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Bror Wennströms förslag till beslut. 
 
Protokollsanteckning 
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) inlämnar skriftlig protokollsanteck-
ning, se bilaga 1.  
 
Bakgrund 
Avlastning innebär att någon tillfälligt får hjälp med vård och omsorg för någon anhö-
rig. Beslut om avlastning är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1. 
 
Med avlastningsavgift menas en tillfällig avgift som tas ut när någon får en avlastnings-
plats på ett korttidsboende för max tre månader.  
 
Avlastningsavgiften är 90 kr/dygn.  
 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
Förslag finns på att höja avgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall 
göras av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende. Avlastningsav-
giften täcker i princip bara kostnaden för maten.  
 
Vid jämförelse med andra kommuner finns en stor variation på avlastningsavgiften från 
55 – 157 kr/dygn. Många kommuner tar även ut omsorgsavgift. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäktsökningen beräknas bli ca 30 tkr/år. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja avlastningsavgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall göras 
av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende, 
 
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för avlastningsavgift inom socialnämnden, fastställd av kommunfullmäktige 
2008-09-29 § 127, gäller fr.o.m. 2009-01-01. 
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 49. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 108. 
 
Yrkande 
Bror Wennström (skp) yrkar avslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bror Wennströms förslag mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i en-
lighet med kommunstyrelsens förslag. 
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 KS/2009:287 -406 

 
§ 80 
Förslag till avgift för företag vid kommunens återvinningscentral fr.o.m.  
2009-07-01  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslagen avgift för företag vid kommunens återvinningscentral, 
 
att avgiften fastställs till 250 kronor per besök, 
 
att avgiften införs fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monica Hedström (m), Sune Lantto (m) och 
Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Alriks-
sons förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Återvinningscentralerna (ÅVC) i kommunen finns främst till för hushåll inom kommu-
nen. Återvinningscentralerna betalas av de hushåll som är renhållnings-abonnenter. 
Många företag använder återvinningscentralerna där de sorterar sitt avfall, vilket är mil-
jömässigt bra. Tyvärr är det endast 87 företag som betalar den årliga avgift som finns 
idag på 1 500 kronor eller 2 000 kronor. Totalt är det en intäkt på drygt 130 000 kronor 
per år. Denna avgift finns inte fastställd i någon taxa i dagsläget och är inte proportio-
nerlig i förhållande till avfallsmängder och kostnader. Detta innebär att hushållen sub-
ventionerar företagens avfall i dagsläget. Det är också svårt för ÅVC-personal att veta 
vilka företag som betalat avgiften eftersom kontrollsystem saknas. 
 
Den totala mängden grovavfall på ÅVC uppgick under 2008 till nästan 2 600 ton. Det är 
omöjligt att säga hur stor del av avfallet på ÅVC som kornmer från företagen men tro-
ligtvis är det minst hälften. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppskattningsvis besöks ÅVC av 15 företag per dag. Detta resulterar i cirka 3 700 be-
sök per år och intäkten skulle uppgå till dryga 900 000 kronor per år om en avgift på 
250 kronor per besök togs ut. Om en avgift införs kan det innebära att antalet besök 
minskar. Det kan också resultera i att fler företag väljer att väga in sitt avfall på anlägg-
ningen. 
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För att kunna fakturera besökande företag och ha kontroll över antalet besök på ett smi-
digt och enkelt sätt kan en kortterminal köpas in och installeras vid rampen. Företagen 
köper ett kort som dras vid varje besök, besöket registreras och resulterar i en faktura 
via befintligt ekonomisystem. ÅVC-personalen kan kontrollera att kort dragits via dis-
play eller kvittoskrivare. Kostnaden för detta beräknas vara mellan 70 000 kronor och 
100 000 kronor om samma leverantör ska användas som för övriga våg och passersy-
stem. Systemet beräknas betala sig på kort tid. 
 
Investeringen kan finansieras av medel som finns avsatta för förstudie för utveckling av 
Kavahedens avfallsanläggning. (Ansvar 131, projekt 78121). 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen avgift för företag vid kommunens återvinningscentral, 
 
att avgiften fastställs till 250 kronor per besök, 
 
att avgiften införs fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 71. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 109 
 
Yrkande 1 
Lars Alriksson (m) yrkar att ärendet skall återremitteras för vidare utredning.  
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar avslag.  
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Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i en-
lighet med kommunstyrelsens förslag. 
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 KS/2009:288 -170 

 
§ 81 
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om  
brandfarliga och explosiva varor (LBE) att gälla fr.o.m. 2009-07-01  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslagen förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet inför 2010 ska samtliga taxor och avgifter ses över och 
vid behov ska förändringar föreslås. Service- och teknikförvaltningen, Räddningstjäns-
ten har upprättat förslag avseende förändringar av taxor inom verksamhetsområdet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor innebär en kostnadshöjning enligt AKI september 
2007 till september 2008. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor fr.o.m. 1 juli 2009. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 76. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 110. 
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 KS/2009:289 -170 

 
§ 82 
Taxa för brandskyddskontroll att gälla fr.o.m. 2009-07-01  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslagen revidering av taxan för brandskyddskontroll i Gällivare kommun, 
 
att beslutet träder ikraft 1 juli 2009. 
 
Bakgrund 
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2010 och verksamhetsplaneringsperiodens 2011 — 
2012 ska samtliga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. 
Upprättandet och revidering av kommunens taxa för brandskyddskontroll görs i samar-
bete med Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Taxan för brandskyddskontroll höjs med det nya sotningsindexet 3.14 % som träder i 
kraft 1 juli 2009 efter förhandlingar mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget på ny brandskyddskontroll taxa har inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen revidering av taxan för brandskyddskontroll i Gällivare kommun, 
 
att beslutet träder ikraft 1 juli 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag avseende revidering av taxan för brandskyddskontroll i Gällivare kommun.  
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 79. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 111. 
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 KS/2009:290 -174 

 
§ 83 
Sotningstaxan att gälla fr.o.m. 2009-07-01  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta revidering av taxan för sotningstaxan i Gällivare kommun, 
 
att beslutet träder i kraft 1 juli 2009. 
 
Bakgrund 
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2010 och verksamhetsplaneringsperioden 2011 – 2012 
ska samtliga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. Upp-
rättande och revidering av kommunens taxa för sotning görs i samarbete med Svenska 
Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Taxan för sotning höjs med det nya sotningsindexet 3,14 % som träder ikraft 1 juli 2009 
efter förhandlingar mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmäs-
tares Riksförbund. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget på ny sotningstaxa har inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta revidering av taxan för sotningstaxan i Gällivare kommun, 
 
att beslutet träder i kraft 1 juli 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende revidering av taxan för sotning i Gällivare 
kommun. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 80. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 112. 
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 KS/2008:602 -622 

 
§ 84 
Utvärdering av Cook and Chill med brukarnas och matlagets synpunkter  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna gjord utvärdering av kvaliteten på den mat som produceras inom Gällivare 
kommuns förvaltningar, 
 
att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att utifrån gjorda utvärdering ta fram för-
slag på åtgärder (såväl övergripande åtgärder som åtgärder på verksamhetsnivå) som 
förbättrar kundnöjdheten, 
 
att föreslå att barn-, utbildning och kulturnämnden, socialnämnden samt styrelsen för 
Matlaget AB utser minst en politisk representant/styrelseledamot samt en eller flera 
tjänstemän var till arbetsgruppen. Matlaget AB ska vara sammankallande för arbets-
gruppen, 
 
att arbetsgruppen ska återrapportera sitt förslag till kommunfullmäktige hösten/vintern 
2009. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monica Hedström (m), Sune Lantto (m) och 
Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Alriks-
sons förslag till beslut.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 29 september beställt en utvärdering 
av Cook and Chill där brukarnas synpunkter får komma till tals (dnr Ks/2007:691). Ut-
värderingen har utförts av nämnd- och utredningsenheten under våren 2009. Resultatet 
från utvärderingen presenteras i separat bilaga. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tillsättande av en arbetsgrupp får ekonomiska konsekvenser för respektive förvaltning 
och för Matlaget AB vilka förväntas tas inom ram. Eftersom även politisk representa-
tion föreslås medför förslaget även utgifter i form av arvoden. Storleken är svårberäk-
nad eftersom arbetets omfattning inte kan förutsägas. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ca 600 skolelever vid Gällivare kommuns grund- och gymnasieskolor har genom utvär-
deringens enkätundersökning fått komma till tals om skolmaten. Därutöver har ung-
domskonsulentfunktionen och ungdomsrådet varit remissinstans vid utformningen av 
enkäter. Förslaget att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram vidare förslag på åtgärder 
förväntas förbättra skolmaten för kommunens barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna gjord utvärdering av kvaliteten på den mat som produceras inom Gällivare 
kommuns förvaltningar, 
 
att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att utifrån gjorda utvärdering ta fram för-
slag på åtgärder (såväl övergripande åtgärder som åtgärder på verksamhetsnivå) som 
förbättrar kundnöjdheten, 
 
att föreslå att barn-, utbildning och kulturnämnden, socialnämnden samt styrelsen för 
Matlaget AB utser minst en politisk representant/styrelseledamot samt en eller flera 
tjänstemän var till arbetsgruppen. Matlaget AB ska vara sammankallande för arbets-
gruppen, 
 
att arbetsgruppen ska återrapportera sitt förslag till kommunfullmäktige hösten/vintern 
2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-04-20. 
2. Utvärdering av kvaliteten på den mat som produceras inom Gällivare kommuns för-
valtningar. 
3. Kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29 § 152. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-05-04 § 81. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 113. 
 
Yrkande 1 
Eva Alriksson (m) yrkar att ärendet skall återremitteras med hänvisning till att utred-
ningen ska kompletteras med alternativa produktionsmöjligheter till Cook and Chill. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
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Yrkande 2 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Börje Jo-
hansson (s) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut samt att kostnader för egen produktion ska utredas. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) att utvär-
deringen inte godkänns samt att en ny utredning görs där kostnader för avveckling av 
Matlaget AB, kostnader för egen produktion samt alternativ att upphandla maten utreds.  
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Bernt Nordgrens m.fl. förslag 
samt därefter Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. 
förslag. 
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 KS/2008:635 -100 

 
§ 85 
Motion av Margareta Pohjanen (s) och Wania Lindberg (s) att Gällivare ska bli en 
"Fair trade city"  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser. 
 
Bakgrund 
Motion har inlämnats av Margareta Pohjanen (s) och Wania Lindberg (s) angående att 
Gällivare kommun ska bli en s.k. ”Fair Trade City). Kommunfullmäktige beslutade den 
3 november 2008 att överlämna rubricerad motion till presidiet för beredning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om Gällivare kommun vill arbeta för en Fairtrade City-diplomering kommer det att 
krävas ett aktivt och långsiktigt arbete tillsammans med näringslivet och handeln. Det 
innebär att informera om etiskt producerade varor, att öka medvetenheten och kunska-
perna om etisk konsumtion, driva kampanjer och utbildningar. Den bedömning som 
gjorts är att kommunens utvecklingsenhet i dagsläget inte kan ta hand om uppgiften 
utan ett tillskott av resurser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Även om det inte finns något i Fairtrade City-diplomeringen som riktar sig specifikt till 
denna målgrupp så görs bedömningen att diplomeringen tilltalar yngre kommunmed-
borgare mer än äldre. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse. 2009-04-20. 
2. Motion av Margareta Pohjanen (s) och Wania Lindberg (s). 
3. Kommunfullmäktiges protokoll 2008-11-03 § 173. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-05-07 § 82. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 114. 
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 KS/2009:40 -530 

 
§ 86 
Motion av Fredric Olofsson (skp), Bror Wennström (skp) och Gun Isaxon (skp) - 
Kommunala subventioner till kollektivtrafiken 2010 i likhet med åren 2008-2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till att utvärdering av försöksverksamhet av kom-
munalt subventionerade årskort i tätortens kollektivtrafik kommer att ske under 2009. 
 
Reservation 
Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Fredric Olofssons förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Bror Wennström (skp), Gun Isaksson (skp) och Fredrik Olofsson (skp) har den 26 janu-
ari 2009 till kommunledningskontoret inlämnat motion angående kommunala subven-
tioner till kollektivtrafiken 2010 till kommunfullmäktige. 
 
Gällivare kommunfullmäktige beslutade inför år 2008, på initiativ av PRO att inleda en 
2 årig försöksverksamhet av kommunalt subventionerade årskort i tätortens kollektivtra-
fik. Ett år kvarstår av försöksperioden och man kan redan nu konstatera att dessa sub-
ventionerade årskort blir allt populärare man kan också konstatera att privatbil körandet 
minskat i tätorten, som torde vara positivt för miljön. 
 
Motionärerna hemställer kommunfullmäktige att besluta: 
 
att i årets budgetarbete inför år 2010 budget fortsätta med kommunalt subventioner till 
kollektivtrafiken i likhet med åren 2008-2009, 
 
att kommunfullmäktige i god tid under år 2009 blir informerad om huruvida kommunen 
är beredd att tillmötesgå denna motions intentioner.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att utvärdering av försöksverksamhet av kom-
munalt subventionerade årskort i tätortens kollektivtrafik kommer att ske under 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-04-20. 
2. Motion från Bror Wennström (skp), Gun Isaksspn (skp) och Fredrik Olofsson (skp). 
3. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-01-26 § 22. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-05-07 § 83. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 115. 
 
Yrkande 
Fredric Olofsson (skp) yrkar bifall till motionen. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. Ef-
ter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med Lars Alrikssons förslag. 
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 KS/2009:360 -761 

 
§ 87 
Interpellation av Bror Wennström (skp) om att ge FMN (föräldrar mot narkotika) 
ekonomiskt stöd  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det 
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersätta-
re, interpellation samt svar uppläses av kommunstyrelsens vice ordförande Birgitta 
Larsson (s). Därefter beslutar kommunfullmäktige 
 
att interpellationen därmed är besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp) om 
att ge FMN (Föräldrar Mot Narkotika) ekonomiskt stöd. Interpellationen är ställd till 
kommunstyrelsens ordförande, Tommy Nyström (s). 
 
Beslutsunderlag. 
1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
2. Interpellationssvar av Tommy Nyström (s). 
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 KS/2009:361 -311 

 
§ 88 
Interpellation av Bror Wennström (skp) ang byavägen i Palohuornas  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Service- och tekniknämndens ordförande, Klas Holmgren (s) har utarbetat ett skriftligt 
svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter 
och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige 
 
att interpellationen därmed är besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp) 
angående byavägen i Palohuornas. Interpellationen är ställd till service- och teknik-
nämndens ordförande, Klas Holmgren (s). 
 
Beslutsunderlag. 
1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
2. Interpellationssvar av Klas Holmgren (s). 
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 KS/2009:376 -773 

 
§ 89 
Interpellation av Fredric Olofsson (skp) gällande kommunens folkhälsopolitiska 
arbete  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det 
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersätta-
re, interpellation samt svar uppläses av kommunstyrelsens vice ordförande Birgitta 
Larsson (s). Därefter beslutar kommunfullmäktige 
 
att interpellationen därmed är besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Fredric Olofsson (skp) 
gällande kommunens folkhälsopolitiska arbete. Interpellationen är ställd till kommun-
styrelsens ordförande, Tommy Nyström (s). 
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Fredric Olofsson (skp). 
2. Interpellationssvar av Tommy Nyström (s). 
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 KS/2009:377 -611 

 
§ 90 
Interpellation av Fredric Olofsson (skp) gällande Gunillaskolans nedläggning och 
skolstarten höstterminen 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas.  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens ordförande Börje Johansson (s) har utarbetat ett 
skriftligt svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige 
 
att interpellationen därmed är besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Fredric Olofsson (skp) 
gällande Gunillaskolans nedläggning och skolstarten höstterminen 2009. Interpellatio-
nen är ställd till barn-, utbildning- och kulturnämndens ordförande, Börje Johansson (s). 
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Fredric Olofsson (skp). 
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Kommunfullmäktige handlingar 8 juni 2009.
SKP — partideklaration. Ärendena 4 till 9.

Dom taxe ändringar som föreslås i ärendena 4-9 motsätter sig SKP till. Anledningen är för det första
att SKP ej medgetts att i dom förberedande nämnds och styrelse sammanhangen sätta sig in i
ärendena och därmed heller inte kunnat påverka och lämna sina synpunkter till dom förslagna
taxehöjningarna.

Dessa förslagna taxe höjningarna drabbar den grupp människor som själva har svårast att hävda sig
och att tillvarata sina intressen. Denna grupp människor bestående av sjuka, funktionshindrade och
äldre kommer att få det allt svårare att ekonomiskt klara av dom merkostnader som taxehöjningarna
medför. Ökad socialhjälp kommer att enligt SKP mening bli följ den.

Att socialstyrelsen rekommenderar kommunerna att fastställa justeringen av maxtaxan, är ett led i
socialstyrelsens verksamhet att verkställa dom beslut som den kommunalfientliga alliansregeringen
verkar för. SKP anser att dessa taxe höjningar skall staten finansiera.

När det gäller dom grupper människor som kommer att drabbas av dessa taxehöjningar, så har dom
redan blivit hårt ansatta ekonomiskt genom försämrade försäkringar och genom den orättvisa,
kränkande och diskriminerande "jobb- skatte avdragspolitik” som denna högerledda alliansregering
är upphov till..Till högeregeringens meriter hör även "frysta statsbidrag" och ofinansierade nya
pålagor på kommunerna som bl.a. dessa taxehöjningar medför.Det som bekräftar högerregeringens
kommunfientliga hållning är statsminister Reinfelts uttalande nyligen i Luleå, (att kommunerna
skall lära sig stå på egna ben), samtidigt som den högerledda regeringen gör allt för att sparka undan
benen på kommunerna.

Regeringens ambition är att fortsätta med ytterligare kraftiga skattesänkningar för dom rika och
med krav på kommunerna om att hålla en budget i balans med minskade intäkter och ökade utgifter
som kommer att försämra ytterligare levnadsvillkoren för människorna som är placerade i högerns
klassamhällets utanförskap.

Att kommunfullmäktige majoriteten yrkar bifall till dessa föreslagna taxehöjningarna tolkar SKP så
att man anpassar sig också till dom regeringsdirektiv som socialstyrelsen rekommenderar.

SKP :yrkar skriftligen med denna deklaration avslag till dom taxehöjningar som föreslås i i dagens
fullmäktige handlingar.

SKP-Sveriges kommunistiska parti.

i tegV7 d ,444/4,--
ror Wennström Fredrik Olo .sson

Vettasjärvi 8 juni 2009
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 Datum 
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 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § §  §  §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter 

Alriksson, Lars  M N         

Hedström, Monica M N         

Alriksson, Eva M N         

Lantto, Sune  M N         

Liljergren, Per-Åke  M F         

Josefsson, Ingrid  M F         

           

Pohjanen, Margareta S N         

Holmgren, Klas S N         

Nyström, Tommy S F         

Vågman, Siv S N         

Henriksson, Göte S F         

Poromaa, Rita S N         

Eriksson, Per S N         

Lindberg, Wania S N         

Johansson, Börje S N         

Zetterqvist, Marita S N         

Åhlén, Maria §§ 72-83  S N         

Normark, Ulf  S F         

Larsson, Birgitta  S N         

Axelsson, Roland  S N         

Eriksson, Gunnel  S N         

Sehlberg, Berne  S N         

Eriksson, Eva  S N         

Tina, Kent  S F         

Sandvärn Brittmari S N         

           

Bergmark-Bröske,Yvonne  Fp N         
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Ledamöter 

Eriksson, Stig  V N         

Wäppling, Jeanette  V N         

Taivalsaari, Karl-Erik  V N         

Dimitri, Iris,  V F         

Lehtipalo, Henrik  V N         

Sundqvist-Apelqvist, Kathinka  V N         

Nilsson, Sven-Erik  V F         

Lehtipalo, Ann-Christin  V N         

Lehto Tycko  V N         

           

Henricsson, Margareta  NS N         

Nordgren, Bernt NS N         

Nordgren, Lena  NS N         

           

Wennström, Bror  SKP N         

Olofsson, Fredrik  SKP N         

           

Johansson, Alf  SD F         
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 Datum 
 2009-06-08 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § §  §   §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare 

Nilsson, Fredrik  M F         

Sundqvist, Stefan  M F         

Ahlberg, Anna-Karin  M F         

           

Öqvist, Frank S T         

Hjortfors, Lis-Mari S F         

Nilsson, Mikael S F         

Israelsson, Lena S F         

Lass, Bernd S F         

Andrieu, Serge S F         

Nirlén, Roland S T         

Koppari, Mats S F         

Mosesson, Jonny S F         

Johansson, Johan S F         

           

Petersson, Gunilla  FP F         

Karlberg, Benny  FP F         

           

Abrahamsson, Ingela  V F         

Brandebo, Botolf ,  V T         

Singström, Lisette  V F         

Söderberg, Erland V F         

Haarala, Ove  V T         

           

Krigsman, Tommy, §§ 72-83 NS N         

Henricsson, Anna NS N         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2009-06-08 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § §  §   §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare 

Isaxon, Gun  SKP N         

Hansson, Sten  SKP F         

           

           

           

           

           

           

           

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:          
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