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 Roland Axelsson (s) Maria Åhlén (s) 
 Wania Lindberg (s) Stig Eriksson (v) 
 Jeanette Wäppling (v) Margareta Henricsson (ns) 
 Lars Alriksson (m) Frank Öqvist (s), tjg. ers. 
 Gunilla Peterson (fp), §§ 4, 7-8, 11-26 
 Tommy Krigsman (ns), tjg. ers. §§ 2-3, 5-6, 9-10 
 
Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 
 Helena Morén, kommunsekreterare 
 Anneli Markström, sekreterare 
 Ulf Hansson, näringslivschef, § 5 
 Sture Sundquist, miljö- och byggchef, § 6 
 Stina Alavaara, arbetsmiljö/kompetensutvecklare, §§ 9-10 

Marie Rydström, ekonom, § 13 
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Utses att justera Lars Alriksson  
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 19 februari 2010, kl. 08:30 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 2-26 
  Helena Morén 
 
 Ordförande 
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  Lars Alriksson   
 
 

 BEVIS 
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 KS/2010:8 -101 

 
§ 2 
Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser 2010  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna, 
 
att Stig Eriksson (v) samt Lennart Johansson medverkar vid kursen Kommunala sam-
verkansformer – möjligheter och hinder, 
 
att Roland Axelsson (s) medverkar vid Seminarium om Skogsnäringen i Norrland i en 
alltmer globaliserad värld. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Delgivningar 
Sveriges Kommuner och Landting, Cirkulär; 
 
1. KS 2009:2 100 
2009:73 – Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2010. 
 
2009:74 – Kommunala pensioner och sänkt allmän pension – kostnadseffekter. 
 
2009:81 – Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden mm. 
 
2009:84 – Budgetförutsättningar för åren 2009-2013. 
 
2009:85 – Information om Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens arbete med 
våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. 
 
2010:1 – Cirkulärhantering 2010 samt abonnemang på cirkulär 2010 och cirkulärför-
teckning 2009. 
 
2010:3 – Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2009 års bokslut. 
 
2010:5 – Ändringar i stiftelselagen. 
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2010:6 – Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser. 
 
2.  KS 2009:669 141 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 11 december 2009 beslutat om preliminärt invester-
ingsstöd till kommersiell service till F:A Mäkis Handel. 
 
3.  KS 2009:735 013 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 22 december 2009 meddelat att det är dags igen för 
Bostadsmarknadsenkät 2010. 
 
4.  KS 2009:401 871 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 18 december 2009 beslutat om fastställelse av Norr-
bottens kulturmiljöprogram 2010-2020. 
 
5.  KS 2010:9 109 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 22 december 2009 beslutat om dispens att bedriva 
kommersiell verksamhet inom Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallets nationalparker 
inom Jokkmokk och Gällivare kommuner. 
 
6.  KS 2009:134 156 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 20 november 2009 beslutat om investeringsstöd till 
kommersiell service till Ullatti Kiosk och bensin. 
 
7.  KS 2009:601  265 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 9 december 2009 beslutat om bildande av naturreser-
vatet Nuortajegge i Gällivare och Jokkmokks kommuner. 
 
8.  KS 2009:565 140 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 januari 2010 redovisat bygdemedelssaldo för Gäl-
livare kommun per den 2009-12-31. 
 
9.  KS 2010:34 100 
Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse har den 11 december 2009 beslutat om 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett pro-
gram för en god äldreomsorg. 
 
10.   KS 2009:689 773 
Kommunförbundet Norrbotten har den 21 december 2009 kommit ut med ett erbjudan-
de om  befolkningsundersökning i Norrbotten 2010. 
 
11.  KS 2009:58 103 
Kommunförbundet Norrbotten har i november 2009 utkommit med ett nyhetsbrev. 
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12.  KS 2010:14 430 
Regeringen, miljödepartementet har den 21 december 2009 skickat till EU beslut om att 
utse Natura 2000-omrden till särskilda bevarandeområden. 
 
13.  KS 2009:504 142 
Boverket har den 3 december 2009 beslutat om utvecklingsbidrag enligt förordningen 
(1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 
 
14.  KS 2008:179 148 
Boverket har den 15 december 2009 skickat missiv och slutrapport till Miljödeparte-
mentet redovisning av Boverkets uppdrag att följa och stödja utvecklingen avseende 
fysisk planering och byggande i Malmfälten. 
 
15.   KS 2008:179 148 
Regeringen, miljödepartementet har den 11 januari 2010 skickat ut slutrapporten av 
Boverkets uppdrag att följa och stödja utvecklingen avseende fysisk planering och byg-
gande i Malmfälten. 
 
16.   KS 2009:468 011 
Norrbottens Läns Landsting har den 29 december 2009 skickat utdrag ur protokoll från 
sammanträde med landstingsstyrelsen den 17 december 2009 § 248 beslut angående 
beviljande av Medfinansiering till Nya Gällivare. 
 
17.  KS 2008:145 107 
Norrbottens Läns Landsting och Kommunförbundet Norrbotten har den 11 december 
2009 kommit med en begäran om besked angående ert ägande i Filmpool Nord AB. 
 
18.  KS 2009:713 773 
Norrbottens Läns Landsting har den 4 december 2009 beslutat om bidrag till Folkhälso-
rådet för genomförande av insatsen ”Aktivt närvarande medmänniskor”.  
 
19.  KS 2009:712 773 
Norrbottens Läns Landsting har den 4 december 2009 beslutat om bidrag till Folkhälso-
rådet för genomförande av insatsen ”Motverka övervikt bland barn”. 
 
20.  KS 2009:717 373 
Ordförande i Soutujärvi-Puoltikasvaara samfällighetsförening har skickat en skrivelse 
till Vattenfall AB (för kännedom KS) angående byar utan el i sex timmar. 
 
21.  KS 2007:706 141 
Sametinget har den 15 december 2009 beslutat om projektstöd till projektet Centrum för 
samisk näringslivsutveckling. 
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22.   KS 2009:468 011 
Tillväxtverket har den 11 december 2009 beslutat att bevilja ur den Europeiska regiona-
la utvecklingsfonden bidrag till Projekt Nya Gällivare. 
 
23.  KS 2009:721 135 
Stockholms Universitet och kammarkollegiet har den 18 november 2009 skickat ut 
Kvalitetskriterier vid anlitande av kontakttolkar. 
 
24.  KS 2009:727 613 
SMOK Sveriges Musik- och Kulturskoleråd har den 15 december 2009 skickat en skri-
velse om De svenska musik- och kulturskolorna – en unik tillgång att slå vakt om! 
 
25.  KS 2009:432 149 
Delegationen för Hållbara städer har den 14 december 2009 beslutat om statligt stöd för 
åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407) till pro-
jekt Nya hållbara Gällivare. 
 
26.  KS 2008:265 106 
Alkohol- och Drogpolitisk Samordnaren har den 14 december 2009 skickat till Länssty-
relsen Norrbotten en slutrapport och redovisning samt rekvisition för medel för ”före-
byggande utvecklingsinsatser inom alkohol- och narkotikaområdet” år 4. 
 
27.  KS 2008:496 106 
Sparbanken Nord har den 18 december 2009 kommit med information angående Samtal 
för Framtiden. 
 
28.  KS 2009:322 042 
Barn- Utbildning- och Kulturnämnden 2009-12-15 § 195 beslutat om budgetuppföljning 
tom oktober 2009. 
 
29.  KS 2009:731 006 
Rådet för funktionshinderfrågor 2009-12-10 § 28 beslutat om sammanträdesdagar för 
2010. 
 
30.  KS 1009:733 100 
Migrationsverket har den 14 december 2009 kommit med en utvärdering av Europeiska 
flyktingfonden II 2005-2007. 
 
31.  KS 2009:74 840 
Laponiadelegationen har 21december 2009 utkommit med Laponiatjuottjudus, Laponia-
förvaltningen. 
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32.  KS 2009:695 049 
Kommuninvest i Sverige AB har den 22 december 2009 kommit med en skrivelse angå-
ende Medlemssamråd om kapitalförstärkning. 
 
33.  KS 2010:10 133 
Migrationsverket, Länsstyrelsen Norrbotten och Gällivare kommun har tecknat ett avtal 
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
 
34.  KS 2009:682 109 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 26 november 2009 kommit med en redovisning 
angående statsbidrag till kommuner med anledning av regionala åtgärder för nationella 
minoritetsspråk. 
 
35.  KS 2009:690 107 
TOP bostäder AB:s styrelse har den 22 – 23 oktober 2009 beslutat om direktiv angående 
störande hyresgäster/hyresgäster som ej betalar hyran i tid. 
 
36.  KS 2009:693 829 
Ylitornio kommun har den 27 november 2009 kommit med en skrivelse om Gällivare 
kommun har en 750 meter hög och 2 – 3 km lång bana för störtlopp för att söka OS. 
 
37.  KS 2009:695 049 
Kommuninvest i Sverige AB har den 7 december 2009 skickat ett förslag till kapitalför-
stärkning i Kommuninvest. 
 
38.  KS 2010:4 020 
SKTF Gällivare har den 4 januari 2010 kommit med en skrivelse angående Världens 
modernaste välfärd kräver bättre villkor. 
 
39  KS 2009:672 212 
Kommunstyrelsens ordförande har den 28 december 2009 skickat en skrivelse till Pajala 
kommun angående förslag till översiktsplan för Pajala kommun. 
 
40.  KS 2010:22 020 
Strålsäkerhetsmyndigheten har den 11 januari 2010 kommit med en skrivelse angående 
Solarieverksamhat i kommunal regi. 
 
41.  KS 2010:17 041 
Socialnämnden har 2009-12-17 § 141 kommit med en begäran om överföring av medel 
från 2009 till 2010 års budget för en projektanställning avseende lokalfrågor inom äld-
reomsorgen. 
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42.  KS 2009:74 840 
Laponiadelegationen har inkommit med ett protokoll 2009-11-18. 
 
43.  KS 2009:31 530 
Länstrafiken har inkommit med ett styrelseprotokoll 2009-12-09. 
 
44.  KS 2009:681 141 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 19 januari 2010 beslutat om preliminärt beviljat inve-
steringsstöd till kommersiell service till HB Nordprodukter. 
 
45.  KS 2009:190 773 
Hälsorådet har inkommit med ett protokoll från Folkhälsorådets möte 2009-12-08. 
 
46. 
Protokoll har inkommit från: 

1. Lokalstyrgruppen 2009-12-03. 
2. Miljö- och byggnämnden 2009-12-10. 
3. Kommunala pensionärsrådet 2009-12-11. 
4. Barn- Utbildning- och Kulturnämnden 2009-12-14. 
5. Barn- Utbildning- och Kulturnämnden 2009-12-15. 
6. Socialnämnden 2009-12-17. 

 
 
Anmälningar 
1. KS 2009:7  257 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har jml delegation meddelat att Gälli-
vare kommun inte avser att utnyttja sin förköpsrätt i följande fastighetsförvärv: 
 
Göran Franssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Allavaara 1:10 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Björn Riddersström. 
 
Peter Backes planerade förvärv av fastigheten Gällivare Soutujärvi 2:19 från nuvarande 
ägaren till fastigheten Gustaf Lantto. 
 
Monika Jacobssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Storberget 2:9 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Holger Palovaara. 
 
Anne-Lis Vikman Kultimaas planerade förvärv av fastigheten Gällivare Skröven 15:1 
från nuvarande ägaren till fastigheten Signild Duvmo. 
 
Montage & Entreprenad i Koskullskulle ABs planerade förvärv av tomträtten Gällivare 
Gällivare 12:101 från nuvarande ägaren till tomträtten NCC AB. 
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Gällivare Almen 6 AB:s planerade förvärv av fastigheten Gällivare Almen 6 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Polarporten AB. 
 
Jimmy Näckstams planerade förvärv av 1/720 av fastigheten Gällivare Sjaunja 2:3 från 
nuvarande ägaren till fastigheten Kent Boklöv.  
 
Thomas Gustafssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 23:21 från 
nuvarande ägaren till fastigheten Prästlönetillgång, Svenska kyrkan genom Prästlöne-
tillgångarna i Luleå stift c/o Egendomsförvaltningen. 
 
Anders Sjölunds planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 9:20 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Trude Wilén. 
 
Juhani Vähäkangas planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 23:14 från nu-
varande ägaren till fastigheten Prästlönetillgång, Svenska kyrkan genom Prästlönetill-
gångarna i Luleå stift c/o Egendomsförvaltningen. 
 
Mikael Larssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Hakkas 4:19 från nuvarande 
ägarna till fastigheten Ingemar Larsson Esko, Karl-Lennart Larsson Esko och Jan Lars-
son Esko. 
 
Hans Wärnbergs planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 23:22 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Prästlönetillgång, Svenska kyrkan genom Prästlönetill-
gångarna i Luleå stift c/o Egendomsförvaltningen. 
 
Anders Sohlmans planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 23:17 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Prästlönetillgång, Svenska kyrkan genom Prästlönetill-
gångarna i Luleå stift c/o Egendomsförvaltningen. 
 
Lars Olofssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 23:15 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Prästlönetillgång, Svenska kyrkan genom Prästlönetill-
gångarna i Luleå stift c/o Egendomsförvaltningen. 
 
2.  KS 2009:7  257 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har jml delegation meddelat att Gälli-
vare kommun inte avser att påkalla prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet i 
följande förvärv: 
 
Gällivare Almen 6 AB:s planerade förvärv av fastigheten Gällivare Almen 6 från nuva-
rande ägaren till fastigheten Polarporten AB. 
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3.   KS 2009:694  800 
Lotterihandläggaren har den 4 december 2009 jml delegation beslutat om tillstånd och 
registrering för lotterier enligt lotterilagen 15-16 och 17 §§. 
 
4.  KS 2009:503  049 
Ekonomienheten har den 11 december 2009 jml delegation gjort nedskrivningar av 
kundfordringar understigande ett halvt basbelopp. 
 
5.   KS 2009:691  164 
Kommunstyrelsens ordförande har den 15 december 2009 jml delegation yttrat sig an-
gående ansökan om antagning i hemvärnet 2009. 
 
6.  KS 2009:683  142 
Kommunstyrelsens ordförande har den 8 december 2009 jml delegation yttrat sig över 
ansökan om bygdemedel från Sammakko-Lillbergets Skoterförening. 
 
7.  KS 2009:681  141 
Kommunstyrelsens ordförande har den 8 december 2009 jml delegation yttrat sig över 
Ansökan om investeringsbidrag från HB Nordprodukter, Nattavaara. 
 
8.  KS 2009:407  045 
Ekonomichefen har den 16 december 2009 jml delegation beslutat om Interkredit till 
Gällivare Värmeverk AB ökas. 
 
9.  KS 2009:601  265 
Kommunstyrelsens ordförande har den 22 december 2009 jml delegation överklagat 
beslut om bildande av naturreservatet Nuortajegge i Gällivare och Jokkmokks kommu-
ner. 
 
10.  KS 2009:719  141 
Utvecklingschefen har den 16 december 2009 jml delegation beslutat om medfinansie-
ring till projektet Tillväxtmodell för generationsväxling och företagande i näringslivet 
med 10 000 kr. 
 
11.  KS 2009:407  045 
Ekonomichefen har den 16 december 2009 jml delegation beslutat om Interkredit till 
TOP Bostäder AB sänks. 
 
12.  KS 2009:407  045 
Ekonomichefen har den 16 december 2009 jml delegation beslutat om Interkredit till 
Matlaget i Gällivare AB förlängs. 
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13.  KS 2009:715  149 
Kommunstyrelsens ordförande har den 18 december 2009 jml delegation yttrat sig över 
ansökan om bygdemedel från Gällivare Sportklubb. 
 
14.  KS 2009:726  805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 21 december 2009 jml delegation beslutat bevilja 
13 995 kr till minoritetsspråken meänkieli och finska vid Tallbackaskolan. 
 
15.  KS 2009:723  141 
Utvecklingschefen har den 18 december 2009 jml delegation beslutat att företaget 
Mona-Lisa erhåller stöd till marknadsföring och produktutveckling med 35 000 kr. 
 
16.  KS 2009:291  141 
Utvecklingschefen har den 8 januari 2010 jml delegation beslutat att 22 082 kr tillförs 
Handelsutveckling i Gällivare Centrum. 
 
17.  KS 2009:645  805 
Kommunstyrelsens ordförande har den 14 januari 2010 jml delegation beslutat lämna 
6 500 kr i bidrag för år 2010 till Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten. 
 
18.  KS 2009:705  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 23 november 2009 jml delegation upphandlat 
korttidsinhyrning av bilar från Hertz First Rent A Car. Avtalstid 2010-01-01 – 2011-12-
31. 
 
19.  KS 2009:706  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 23 november 2009 jml delegation upphandlat 
besiktning/kontroll tryckkärl, hissar mm. Avtalstid 2010-01-01 – 2011-12-31. 
 
20.  KS 2010:19  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 23 november 2009 jml delegation upphandlat. 
Byggservice, golvläggningsarbete. Ramavtal. Avtalstid 2010-01-01 – 2011-12-31. 
 
21.  KS 2010.20  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 23 november 2009 jml delegation upphandlat 
byggservice, målningsarbeten. Ramavtal. Avtalstid 2010-01-01 – 2011-12-31. 
 
22.  KS 2010:21  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 23 november 2009 jml delegation upphandlat 
leverans av elinstallationsmaterial. Avtalstid 2010-01-01 – 2011-12-31. 
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23. KS 2009:19  702 
Alkoholhandläggaren har den 4 januari 2010 jml delegation meddelat beslut om tillfäl-
liga serveringstillstånd. 
 
24. KS 2009:722  531 
Kommunstyrelsens ordförande har den 21 december 2009 jml delegation beslutat att 
anvisa 85 000 kr från investeringsreserven för byte av bil till kommunhusets vaktmäste-
ri. 
 
25. KS 2010:42  800 
Lotterihandläggaren har den 18 januari 2010 jml delegation beslutat bevilja lotteri-
tillstånd för Nilivaara Idrottssällskap för perioden 2010-02-01—2013-01-31. 
 
 
Kurser/inbjudningar 
1. Kommunala samverkansformer – möjligheter och hinder 
Datum: 2010-03-17 
Plats: Stockholm 
Pris: 2 900 kr exkl. moms 
 
2. Seminarium om Skogsnäringen i Norrland i en alltmer globaliserad värld 
Datum: 2010-03-22 
Plats: Kalix 
Pris: 1 250 kr exkl. moms 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att Stig Eriksson (v) samt Lennart Johansson medverkar vid 
kursen Kommunala samverkansformer – möjligheter och hinder. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar att oppositionen får möjlighet att delta i utbildningen KomRätt 
den 17 mars i Stockholm. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med Tommy Nyströms förslag. 
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 KS/2010:54 -101 

 
§ 3 
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2010   
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till Tommy Nyström (s) att författa svar på inkommen skrivelse (Dnr KS 
2009:652 -259) samt att svaret kommuniceras med kommunstyrelsen, 
 
att i övrigt lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående Malmberget. 
 
Tommy Nyström (s) informerar vid dagens sammanträde om bl.a. informations-
kontor/lokal som LKAB ska öppna vid Gunillaskolan, tidsplan från LKAB, kommande 
träff med Malmfältsdelegationen samt om inkommen skrivelse ”Krav om helhetslösning 
för Malmberget” (Dnr KS 2009:652 -259). 
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 KS/2010:55 -101 

 
§ 4 
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2010  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion från de kommunala råden. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Jeanette Wäppling (v) om ungdomsrådets kom-
mande aktiviteter, bl.a. disco under marknadsdagarna, UPP, utvärdering av ungdoms-
fullmäktige, samt arrangemang inom UMD. 
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 KS/2010:56 -101 

 
§ 5 
Information angående "Nya Gällivare" - 2010  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående ”Nya Gällivare”. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Ulf Hansson, näringslivschef, om projektet ”Nya 
Gällivare”.  
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 KS/2010:90 -101 

 
§ 6 
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om verksamhetsuppföljning från Miljö- och  
byggenheten.  
 
Vid dagens sammanträde redovisar Sture Sundquist, miljö- och byggchef,  
verksamhetsuppföljning för Miljö- och byggenheten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggenhetens verksamhetsuppföljning.  
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 KS/2009:643 -805 

 
§ 7 
Norrbottens frivilliga samhällsarbetare söker bidrag för sin verksamhet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansökan avslås med hänvisning till att det inte finns någon lokalförening i Gällivare 
kommun. 
 
Bakgrund 
Föreningen Norrbottens frivilliga samhällsarbetare (NFS) har den 10 november inkom-
mit med en ansökan om bidrag till en utbildningskonferens i Sunderbyn. Utbildnings-
konferensen ska genomföras år 2010 och kommer att ha ca 30 utbildningsplatser öppna 
för deltagare från hela länet. Den totala kostnaden för konferensen är beräknad till 
35 000 - 40 000 kr. 
 
NFS är en del av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS). I de lokala förening-
arna är medlemmarna personer med laganknutna uppdrag, exempelvis kontaktperso-
ner/kontaktfamiljer enligt SoL och LSS, samt gode män och förvaltare enligt föräldra-
balken. Förbundet försöker få fler människor att åta sig frivilliga samhällsuppdrag.   
 
NFS erhåller ett mindre verksamhetsbidrag från Norrbottens läns landsting. I hela länet 
har man sex medlemsföreningar. I dagsläget finns det ingen lokalförening i Gällivare 
kommun.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Föreningens medlemmar är inte barn och som oftast inte heller ungdomar upp till 26 år. 
Många av de klienter/brukare som NFS medlemmar är godemän eller förvaltare för är 
dock barn och ungdomar. Bland annat har föreningen engagerat sig i frågan om ensam-
kommande flyktingbarn varför det ändå bedöms innebära goda konsekvenser för kom-
munens unga om Gällivare kommun stöttar föreningen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ansökan avslås. 
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Beslutsunderlag 
1. Ansökan från NFS. 
2. Verksamhetsplan 2009. 
3. Årsberättelse 2008. 
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-12-06. 
5. Förslag till beslutsbrev. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2010-01-18 § 8. 
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 KS/2010:12 -106 

 
§ 8 
Redovisning av medel för "Förebyggande utvecklingsinsatser inom alkohol- och 
narkotikaområdet" år fyra  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna Rapport och redovisning av medel för "Förebyggande utvecklingsinsatser 
inom alkohol- och narkotika området" år fyra. 
 
Bakgrund 
Styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet har inkommit med rapport 
och redovisning av medel för ”Förebyggande utvecklingsinsatser inom alkohol- och 
narkotikaområdet” år fyra.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna Rapport och redovisning av medel för "Förebyggande utvecklingsinsatser 
inom alkohol- och narkotika området" år fyra. 
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport och redovisning av medel för "Förebyggande utvecklingsinsatser inom alko-
hol- och narkotika området" år fyra. 
2. Punkt 4 i Styrgruppsprotokoll daterad 3 december 2009. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2010-01-18, § 9. 
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 KS/2010:1 020 

 
§ 9 
Medarbetarundersökning 2009 - Kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att rapporten godkänns i sin helhet, 
 
att anta det övergripande åtgärdsförslag som redovisas i rapporten. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Personalenheten har genomfört en medarbetarundersökning under november 2009. 
Medarbetarundersökningen genomfördes i syfte att få en bild av hur medarbetarna inom 
Gällivare kommun upplever sin arbetssituation samt att följa upp mål i styrkorten inom 
personalområdet i perspektiven ”medarbetare” och delar av ”intern effektivitet”. Den 
övergripande rapporten är en uppföljning av mål i styrkort för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Övriga nämnder får redovisning med uppföljning utifrån mål för 
respektive nämnd. Resultatet ska visa en nulägesbild och fungera som ett verktyg som 
beskriver förbättringsområden.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-01-18, § 11 att lämna ärendet öppet till 
kommunstyrelsens sammanträde 2010-02-15. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inköp av enkätverktyg samt utbildning i verktyget har gjorts under 2009. Kostnad för 
detta är 56 tkr. Verktyget kommer att användas för andra enkäter som görs, både internt 
och externt. Resultatet utmynnar i vissa åtgärder som kommer att påverka framtida prio-
riteringar av resurser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga direkta konsekvenser på barn- och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Personalenheten föreslår  
 
att rapporten godkänns i sin helhet, 
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att anta det övergripande åtgärdsförslag som redovisas i rapporten, 
 
att personalenheten får i uppdrag att förankra enkäten till respektive nämnd och förvalt-
ning. 
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport Medarbetarundersökning 2009. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18, § 11. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar  
 
att rapporten godkänns i sin helhet, 
 
att anta det övergripande åtgärdsförslag som redovisas i rapporten. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag. 
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 KS/2010:126 -020 

 
§ 10 
Medarbetarundersökning 2009 - Kommunstyrelsens verksamhetsområde  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att rapporten Medarbetarundersökning 2009 för KLK godkänns i sin helhet, 
 
att personalenheten får i uppdrag att förankra enkäten till respektive nämnd och förvalt-
ning, 
 
att Medarbetarundersökning fortsättningsvis genomförs vartannat år. 
 
Bakgrund 
Personalenheten har genomfört en medarbetarundersökning under november 2009. 
Medarbetarundersökningen genomfördes i syfte att få en bild av hur medarbetarna inom 
Gällivare kommun upplever sin arbetssituation samt att följa upp mål i styrkorten inom 
personalområdet i perspektiven ”medarbetare” och delar av ”intern effektivitet”. Den 
övergripande rapporten är en uppföljning av mål i styrkort för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Övriga nämnder får redovisning med uppföljning utifrån mål för 
respektive nämnd. Resultatet ska visa en nulägesbild och fungera som ett verktyg som 
beskriver förbättringsområden.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-01-18, § 11 att lämna ärendet öppet till 
kommunstyrelsens sammanträde 2010-02-15. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inköp av enkätverktyg samt utbildning i verktyget har gjorts under 2009. Kostnad för 
detta är 56 tkr. Verktyget kommer att användas för andra enkäter som görs, både internt 
och externt. Resultatet utmynnar i vissa åtgärder som kommer att påverka framtida prio-
riteringar av resurser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga direkta konsekvenser på barn- och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Personalenheten föreslår  
 
att rapporten godkänns i sin helhet, 
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att anta det övergripande åtgärdsförslag som redovisas i rapporten, 
 
att personalenheten får i uppdrag att förankra enkäten till respektive nämnd och förvalt-
ning. 
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport Medarbetarundersökning 2009 för Kommunledningskontoret. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v)  
 
att rapporten Medarbetarundersökning 2009 för KLK godkänns i sin helhet, 
 
att personalenheten får i uppdrag att förankra enkäten till respektive nämnd och förvalt-
ning, 
 
att Medarbetarundersökning fortsättningsvis genomförs vartannat år. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl.förslag till beslut. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms 
m.fl. förslag. 
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 KS/2009:614 -007 

 
§ 11 
Förstudie avseende kommunalt åtagande i och sponsring av World Cup 2008  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upprättad skrivelse utgör svar till revisorerna,  
 
att beslutet delges service- och tekniknämnden samt kommunfullmäktige.  
 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har inkommit med granskning an-
gående förstudie avseende kommunalt åtagande i och sponsring av World Cup 2008. 
Förstudien har fokuserat på vilka regler, delegationer etc. som finns inom området, samt 
hur budgetering och beslutsgång fungerat. Revisorerna konstaterar i sin granskning att 
dokumentation över kommunens insatser för World Cup-arrangemanget finns liksom 
beslut och medelsanvisning för de insatser som belastat kommunstyrelsens budget. Re-
visorerna saknar dock en säkerställning av bättre framförhållning inför kommande 
World Cup-arrangemang.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2008-11-24 § 310 gett uppdrag till kommunled-
ningskontoret att ta fram organisationsförslag för kommande World Cup arrangemang. 
Kommunstyrelsen har 2009-02-16 § 17 fått information i ärendet och kommunstyrel-
sens arbetsutskott har därefter fortlöpande fått information via ärendet Kommunchefens 
rapport. Arbetet med organisationsförslag fortlöper i samverkan med lokala aktörer.  
 
Kommunstyrelsen har för avsikt att, i enlighet med tidigare års World Cup-
arrangemang, uppta diskussioner med förvaltningar/nämnder för att säkerställa behovet 
av resurser för arrangemangets genomförande. Utöver detta avses frågan om kommande 
års World Cup-arrangemang upptas i kommunens budgetarbete. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Finns inga konsekvenser att ta ställning till i detta ärende. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Finns inga konsekvenser att ta ställning till i detta ärende.  
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Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att upprättad skrivelse utgör svar till revisorerna,  
 
att beslutet delges service- och tekniknämnden samt kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunledningskontorets skrivelse 2010-01-26. 
2. Revisorernas Förstudie avseende kommunalt åtagande i och sponsring av World Cup 
2008. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 12. 
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 KS/2009:702 -311 

 
§ 12 
Genomförandeavtal för flyttning av Bergmansgatan Malmberget  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna förslag till genomförandeavtal för Bergmansgatan.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har tidigare dels beslutat, 2007-02-05, § 18 att upphäva detaljpla-
ner inom Elevhemsområdet, Malmberget samt dels beslutat, 2008-11-03, § 166 att anta 
”Fördjupad översiktsplan”. För att genomföra en utökning av gruvverksamheten inom 
Elevhemsområdet måste Bergmansgatan flyttas. Flyttningen har förutsatt i ovan nämnda 
planarbeten. Den nya sträckningen sammanfaller med sträckningen av nuvarande Te-
rassvägen. 
 
Den nya sträckningen kommer att kvarstå till 2012. Därefter kommer vägen att ha en 
sträckning som är lokaliserad söder om Elevhemsområdet. Detaljplanearbete pågår för 
att möjliggöra -genomförandet av denna vägsträckning. 
 
LKAB svarar för samtliga kostnader som är förenade med flyttningen av Bergmansga-
tan. LKAB svara för eventuella ersättningsanspråk som kan ställas mot kommunen med 
anledning av flyttningen av vägen. 
 
I övrigt i enlighet med upprättat förslag till genomförandeavtal för Bergmansgatan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-01-18, § 13 att lämna ärendet öppet till 
kommunstyrelsens sammanträde 2010-02-15. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det uppstår inga ekonomiska konsekvenser för Gällivare kommun. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Den nya vägsträckningen tillgodoser behovet av trafiksäkra gång- och cykelvägar. Öv-
riga konsekvenser förutsätts ha bedömts i samband med upphävandet av detaljplaner för 
Elevhemsområdet. 
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Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna förslag till genomförandeavtal för Bergmansgatan.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till genomförandeavtal. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2010-01-18, § 13. 
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 KS/2010:39 -042 

 
§ 13 
Bokslut år 2009 för kommunstyrelsens verksamhet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet upptas vid kommunstyrelsens sammanträde den 22-23 mars 2010. 
 
Bakgrund 
Bokslut för 2009 för kommunstyrelsens verksamhet ska upprättas. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2010-01-18, § 14 att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 februari 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18, § 14. 
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 KS/2010:138 -042 

 
§ 14 
Årsredovisning 2009 för Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet upptas vid kommunstyrelsens sammanträde den 22-23 mars 2010. 
 
Bakgrund 
Kommunledningskontoret har att sammanställa kommunens räkenskaper m.m. för 2009 
i en årsredovisning.  
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 KS/2009:646 -041 

 
§ 15 
Finansiering av "300 kronan"  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kostnader upp till 200 tkr belastar ”300-kronans” gamla konto inom personalenheten 
(15301/845) personalpolitiska åtgärder. Här konteras övriga friskvårdssatsningar.  
 
att resterande kostnader över 200 tkr belastar informationskontot (15801/221), här har 
redovisats överskott under de senaste åren. 
 
Bakgrund 
I budgetprocessen så ströks anslaget på 300 tkr för ”300-kronan” inför budget 2010 pga 
stora besparingskrav.  
 
Kommunstyrelsen tog dock beslut 2009-12-14 § 319 att till 2010 återinföra ”300-
kronan” inom befintlig ram samt uppdra åt kommunledningskontoret att inkomma med 
förslag på finansiering. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kan bli svårigheter att hålla budgeten för de konton som ”300-kronan” belastar. 
 
Förslag till beslut 
Kostnader upp till 200 tkr belastar ”300-kronans” gamla konto inom personalenheten 
(15301/845) personalpolitiska åtgärder. Här konteras övriga friskvårdssatsningar.  
 
Resterande kostnader över 200 tkr belastar informationskontot (15801/221), här har 
redovisats överskott under de senaste åren. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens skrivelse 2010-01-12. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-14 § 319. 
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Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar  
 
att fastställa upprättad detaljbudget för kommunstyrelsens verksamhet för år 2010. 
 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) och Jeanette 
Wäppling (v) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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 KS/2010:38 -735 

 
§ 16 
Skrivelse från TOP bostäder AB angående eventuell nyproduktion av trygghetsbo-
ende   
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att medge till TOP bostäder AB att genom om- och tillbyggnad av Enen tillskapa ca 27 
trygghetsbostäder, under förutsättning att statsbidrag erhålls, 
 
att anpassning av kök, matsal och ev. andra gemensamhetsutrymmen på Enen ingår i 
investeringsprojektet, 
 
att TOP bostäder AB får återkomma med begäran om kommunal borgen, för upptagan-
de av nytt lån avseende finansiering av det aktuella projektet, när kostnaden är beräk-
nad,, samt begäran om utökad borgensram för TOP bostäder AB, 
 
att preliminära hyresnivåer redovisas i samband med begäran om utökad borgensram. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB har inkommit med skrivelse angående nyproduktion av trygghetsbo-
ende. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från TOP bostäder AB 2010-01-27. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Margareta Hen-
ricsson (ns)  
 
att medge till TOP bostäder AB att genom om- och tillbyggnad av Enen tillskapa ca 27 
trygghetsbostäder, under förutsättning att statsbidrag erhålls, 
 
att anpassning av kök, matsal och ev. andra gemensamhetsutrymmen på Enen ingår i 
investeringsprojektet, 
 
att TOP bostäder AB får återkomma med begäran om kommunal borgen, för upptagan-
de av nytt lån avseende finansiering av det aktuella projektet, när kostnaden är beräk-
nad, samt begäran om utökad borgensram för TOP bostäder AB, 
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att preliminära hyresnivåer redovisas i samband med begäran om utökad borgensram. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlig-
het med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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 KS/2009:641 -012 

 
§ 17 
Årsplanering för kommunstyrelsen 2010  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta årsplanering för år 2010 för kommunstyrelsens sammanträden. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har vid möte 2010-01-18 tagit fram förslag till årsplanering för 
kommunstyrelsens sammanträden 2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunsty-
relsens reglemente där kommunstyrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Årsplanen möjliggör diskussioner ur strategisk synpunkt för Gällivare kommun vilket 
borde ha en positiv konsekvens för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anta årsplanering för år 2010 för kommunstyrelsens sammanträden. 
 
Beslutsunderlag 
1. Årsplanering för kommunstyrelsen 2010. 
2. Rubriker verksamhetsuppföljning. 
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 KS/2009:653 -102 

 
§ 18 
Fyllnadsval av ersättare i Kommunala pensionärsrådet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Birgitta Larsson (s) som ersättare i Kommunala pensionärsrådet. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse ersättare till Kommunala pensionärsrådet efter Jeanette 
Wäppling (v).  
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 KS/2009:507 -232 

 
§ 19 
Försäljning av fastigheten Gällivare 12:522  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att Gällivare kommun försäljer tomten Gällivare 12:522 till ICA Fastigheter Sverige AB 
enligt förslag till upprättat köpekontrakt, för en summa av 3 750 000 kronor. 
 
Bakgrund 
Ett led i utvecklingen av Gällivare är att stödja nya etableringar inom handeln. Områden 
som förstärks för närvarande är Malmheden och centrum. Gällivare kommun har iord-
ningställt en ny tomt i hörnet nedanför Eriksson bil i jämnhöjd med Dollar store. Ica 
Fastigheter har visat intresse för att bebygga tomten med en handelsfastighet i konceptet 
Kvantum. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen. Etableringen kommer ekono-
miskt att stödja utvecklingen av Malmheden och förstärka de senaste tillskotten Dollars 
store och nya Coop. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En ökad handel med positiv konkurrens bedöms påverka barn och ungdomars syn på 
Gällivare positivt. Inom handeln anställs ungdomar i stor utsträckning det innebär nya 
instegsjobb som breddar arbetsmarknaden och påverkar unga på ett positivt sätt. 
 
Beslutsunderlag 
1. Karta. 
2. Tjänsteskrivelse Utvecklingsenheten. 
3. Köpekontrakt. 
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 KS/2009:709 -295 

 
§ 20 
Arbetsordning för Lokalstyrgrupp  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa Arbetsordning för Lokalstyrgruppen, 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1997-10-13 § 276 om Riktlinjer för den 
koncernövergripande lokalplaneringen därmed upphör att gälla.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde 1997-10-13 § 276 Riktlinjer för den kon-
cernövergripande lokalplaneringen. Riktlinjerna har omarbetats till ett förslag på Ar-
betsordning för Lokalstyrgruppen. 
 
Lokalstyrgruppen har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-12-03 § 22. Kommun-
styrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sam-
manträde den 15 februari 2010. 
 
Förslag till beslut 
Lokalstyrgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa Arbetsordning för Lokalstyrgruppen, 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1997-10-13 § 276 om Riktlinjer för den 
koncernövergripande lokalplaneringen därmed upphör att gälla.  
 
Beslutsunderlag 
1. Nu gällande Riktlinjer för den koncernövergripande lokalplaneringen.  
2. Förslag till Arbetsordning för Lokalstyrgruppen. 
3. Lokalstyrgruppens protokoll 2009-12-03 § 22.  
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18, § 15. 
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 KS/2009:710 -295 

 
§ 21 
Riktlinjer för strategisk lokalplanering för Gällivare kommunkoncern  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till Riktlinjer för Strategisk lokalplanering för Gällivare kom-
munkoncern,  
 
att kommunfullmäktiges beslut 2005-08-29 § 163 upphör att gälla. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2005-08-29 § 163 antagit Måldokument för fastighetsområdet. 
Syftet med måldokumentet PM strategisk lokalplanering för Gällivare kommun var att 
erhålla en långsiktig ekonomisk lokalplanering som är övergripande för Gällivare kom-
munkoncern.  
 
Måldokumentet PM strategisk lokalplanering har omarbetats till ”Riktlinjer för strate-
gisk lokalplanering för Gällivare kommunkoncern”. Lokalstyrgruppen har behandlat 
ärendet vid sammanträde 2009-12-03 § 21. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-01-18, § 16 att lämna ärendet öppet till 
kommunstyrelsens sammanträde den 2010-02-15. 
 
Förslag till beslut 
Lokalstyrgruppen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till Riktlinjer för Strategisk lokalplanering för Gällivare kom-
munkoncern,  
 
att kommunfullmäktiges beslut 2005-08-29 § 163 upphör att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2005-08-29 § 163. 
2. PM strategisk lokalplanering för Gällivare kommun. 
3. Förslag till Riktlinjer för strategisk lokalplanering för Gällivare kommunkoncern.  
4. Lokalstyrgruppens protokoll 2009-12-03 § 21. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 16.  
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 KS/2009:657 -318 

 
§ 22 
Ansökan om överförande av ansvar för enskild väg till kommunen  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå Vilhard Johanssons begäran. 
 
Bakgrund 
Vilhard Johansson har i en skrivelse till Gällivare Kommun önskemål att Gällivare 
kommun skall övertaga skötsel och underhåll av den enskilda vägen i Satter. Enligt Vil-
hard Johansson blir de boende längst vägen både äldre och mindre rörliga med åren, och 
de anser att det därför blir svårare med åren att se till att vägen underhålls på ett ända-
målsenligt sätt. I skrivelsen nämns att vägen är 2,1 km lång och att det kanske skulle gå 
att samordna skötsel och underhåll med statsbidragsvägarna till Norsivaara och Yrttiva-
ara. 
 
Service- och teknikförvaltningens yttrande: 
Vägen i Satter är en enskild väg, med både statligt och kommunalt bidrag, som under-
hålls av en enskild väghållare. Både vägen till Norsivaara och Yrttivara är enskilda vä-
gar som underhålls av Gällivare kommun. I Gällivare kommun finns ca. 50 enskilda 
vägar som underhålls av vägföreningar. Gällivare Kommun och Vägverket betalar årli-
gen ut ett vägbidrag till dessa vägföreningar. Det åligger således vägföreningen att själv 
underhålla denna väg. 
 
Ekonomiska konsekvenser. 
Inga, om service- och tekniknämnden avslår Vilhard Johanssons begäran.  
 
Konsekvenser för barn och ungdom. 
Inga, om service- och tekniknämnden avslår Vilhard Johanssons begäran.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå Vilhard Johanssons begäran. 
 
Beslutsunderlag 
1. Vilhard Johanssons skrivelse. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-11-10 § 164. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 17 
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 KS/2009:627 -011 

 
§ 23 
Kommunplan 2010-2012  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättad kommunplan för år 2010-2012. 
 
Bakgrund 
Kommunplan 2010-2012 är under utarbetning.  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslu-
tade 2010-01-18 § 18 att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 
2010-02-15. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 18. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse. 
3. Kommunplan. 
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 KS/2009:664 -800 

 
§ 24 
Utvärdering av Ungdomsfullmäktige 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna lämnad utvärdering. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2009 att anta upprättat förslag om Ung-
domsfullmäktige/Ungdom Projekt Pengar (KF 2009-01-26, § 7).  
 

Ungdomsfullmäktige (UF) genomfördes den 12 november 2009 och hade temat drogsi-
tuationen i Gällivare. Syftet med dagen var att få igång en dialog mellan ungdomar, 
politiker och tjänstemän. UF-dagen arrangerades av Ungdomsrådet, med stöd av ung-
domskonsulenterna och den politiska referensgruppen för UF/UPP. Totalt deltog under 
UF-dagen 18 politiker, 45 ungdomar och 20-talet tjänstemän.  
 

UF-dagen har utvärderats för att lärdomar ska kunna dras till nästa års Ungdomsfull-
mäktige.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Det föranleder inga ekonomiska konsekvenser att godkänna lämnad utvärdering.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomars åsikter om UF-dagen har inhämtats genom att samtliga deltagande ungdo-
mar vid UF fick fylla i en enkät rörande deras upplevelser av UF samt ungdomars gene-
rella möjlighet till inflytande i Gällivare. Därtill har Ungdomsrådet, i egenskap av ar-
rangör, analyserat vilka aspekter man är nöjda respektive missnöjda med efter UF-
dagen. Såväl enkätresultatet samt Ungdomsrådets åsikter finns redovisade i utvärdering-
en. Det medför inga konsekvenser för barn eller ungdomar att godkänna lämnad utvär-
dering.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna lämnad utvärdering. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd och utredningsenhetens utvärdering 2009-12-09. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 19. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  46 (49) 
 
 2010-02-15 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:732 -806 

 
§ 25 
Taxor och fördelningsprinciper för Laestadiuskapellet, Poppeln 3  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att service- och tekniknämndens antagna fördelningsprinciper av tränings/tävlingstider i 
kommunala anläggningar skall gälla, 
 
att driftskostnader och intäkter får regleras internt inom Service- och teknikförvaltning-
ens drift och rambudget. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen har i rubricerat ärende fått uppdraget att upplåta lokali-
teterna till föreningsliv och allmänhetens förfogande, i huvudsak som aktivitets och mö-
teslokal. Förvaltningen anser att de antagna fördelningsprinciper som Service- och tek-
niknämnden antagit avseende fördelning av tränings/tävlingstider i kommunala anlägg-
ningar skall gälla samt att taxor och avgifter för lokalerna skall ligga i paritet med övri-
ga likvärdiga lokaler som står till föreningslivet och allmänhetens förfogande enligt 
nedan. 
 
Föreningar Ungdom Allmänhet Föreningar Vuxna 
 
Samlingslokalen/Danslokalen 
40 kr/tim 240 kr/tim 110 kr/tim 
 
Matsalen 
30 kr/tim 180 kr/tim 70 kr/tim 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Lokalerna kommer att innebära ett nettounderskott på ca 50 000 kr/år då driftens kost-
nader beräknas överstiga de beräknade intäkterna. Kostnaderna och intäkterna får regle-
ras internt inom Service- och teknikförvaltningens drift och rambudget. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att service- och tekniknämndens antagna fördelningsprinciper av tränings/tävlingstider i 
kommunala anläggningar skall gälla, 
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att driftskostnader och intäkter får regleras internt inom Service- och teknikförvaltning-
ens drift och rambudget. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-12-16 § 182. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 20. 
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 KS/2008:180 -275 

 
§ 26 
Korrigering av borgensram för TOP Bostäder AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP Bostäder AB:s låne-
förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 323 497 975 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige 2008-05-26 § 50 beslutade att bevilja TOP Bostäder AB utökning 
av borgensramen med 5 000 000 kronor för att kunna tillgodose kommunens behov av 
gruppboende för funktionshindrade.  
 
I undertecknads yttrande och förslag till beslut gjordes ett skrivfel avseende hur stor den 
aktuella skulden med kommunal borgen var hos TOP Bostäder AB per den 2007-12-31.  
Det belopp som angavs var 300 894 785 kronor, men det korrekta beloppet var 
330 894 785 kronor. 
 
Denna felskrivning innebar således att summeringen av ny total borgensram blev 
30 000 0000 kronor för liten. 
 
Detta förhållande upptäcktes först i januari 2010 i samband med en låneomsättning hos 
TOP Bostäder AB, då fullmäktigebeslutet skulle skickas till Kommuninvest. 
För att kommuninvest ska kunna lämna ut lånet måste borgensramen därför korrigeras 
genom beslut av kommunfullmäktige. 
 
TOP Bostäder har i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut beviljats en tillfällig in-
ternkredit inom kommunens koncernkonto om 40 000 000 kronor. 
 
Den skuld med borgen som genom tidigare beslut beviljats TOP Bostäder AB uppgår 
efter 2009 års amorteringar, per den 2009-12-31 till 323 497 975 kronor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska konsekvensen blir att TOP Bostäder AB får en lägre finansierings-
kostnad om ca 0,3 procentenheter under den tid som kapitalbehovet täcks av internkre-
dit i stället för lånet hos Kommuninvest. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Bedöms inte innebära några konsekvenser/påverkan på barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP Bostäder AB:s låne-
förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 323 497 975 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens skrivelse, 2010-02-01. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2008-05-26 § 50. 
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