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 KS/2015:123 -427  
 
§ 196 
Information om läget med anledning av Mark- och miljödomstolens utslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingen och Dan Johansson, verk-
samhetschef för samhällsomvandlingen, LKAB, informerar vid dagens sammanträde 
om läget med anledning av Mark- och miljödomstolens utslag. 
 
Information om de sju huvudpunkterna: 
- damning 
- utsläpp till vatten och kväve 
- sprängningstider 
- seismisk aktivitet 
- deformationer, sättningar 
 - buller 
 - vibrationer 
Framtagande av en s.k. avvecklingsplan 
Årligt informationsmöte 
 
LKAB har överklagat tre punkter: 
- seismisk aktivitet 
- deformationer, sättningar 
- vibrationer 
Bolaget har begärt tid t.o.m. 29 juni för att precisera överklagan. 
 
Utvecklingsplan bostäder 2015-2032. 
 
Dan Johansson informerar om att ansökan om förlängd undersökningstid kommer att 
skickas till Gällivare kommun från LKAB. 
 
Informationen pågår mellan kl. 13.00–13.55. 
 
 
   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  415 (423) 
 
 2015-06-23  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2014:84 -610  

 
§ 197 
Skolstrukturutredningen  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag i enlighet med remissunderlaget, 7-9 skola på Sjöparkskolan samt en  
f-9 skola i Hakkas, 
 
att förvaltningschefsgruppen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan, 
 
att förslag på genomförandeplan presenteras för kommunstyrelsen 26 oktober 2015. 
 
Bernt Nordgren (NS) deltar inte i beslutet.  
 
Bakgrund 
Styrgruppen för skolstrukturutredningen, har 2015-05-22 enhälligt beslutat att gå ut med 
följande förslag för den framtida grundskolestrukturen i Gällivare kommun på remiss: 
 
Förslag:  En 7-9- skola på Sjöparksskolan i Gällivare tätort. 
   En f-9- skola i Hakkas. 
 
Kommunstyrelsen och barn- utbildning och kulturnämnden har satt som mål att ha en 
hög kvalitet i Gällivare kommuns förskole- och skolverksamheter. Syftet med skolstruk-
turutredningen är att utreda och lägga fram förslag på en hållbar, långsiktig förskole- 
och skolstruktur i Gällivare kommun.  
 
För att kunna skapa utrymme och styra resurser till bl.a. de yngre barnen, anser politi-
kerna att det är nödvändigt att genomlysa grundskolans nuvarande organisation och 
struktur, det framtida elevunderlaget, personalförsörjning, lokalbeläggning m.fl. fak-
torer, för att kunna skapa en effektiv och bra framtida skolstruktur för utveckling och 
lärande. 
 
Rolf Wennebjörk, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen föredrar 
ärendet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av grundskolestrukturen kommer att innebära genomförandekostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Grundskolestrukturen medför positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag i enlighet med remissunderlaget, 7-9 skola på Sjöparkskolan samt en f-9 
skola i Hakkas, 
 
att förvaltningschefsgruppen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan, 
 
att förslag på genomförandeplan presenteras för kommunstyrelsen 26 oktober 2015.
  
Beslutsunderlag 
1. Remiss Gällivare kommuns framtida grundskolestruktur. 
2. Remissvar Socialdemokraterna. 
3. Remissvar Moderata Samlingspartiet. 
4. Remissvar Vänsterpartiet. 
5. Remissvar Malmfältens Väl. 
6. Remissvar Sverigedemokraterna. 
7. Remissvar Norrbottens Sjukvårdsparti. 
8. Remissvar Miljöpartiet. 
9. Remissvar FUB Gällivare. 
10. Remissvar Tallbackaskolan. 
11. Remissvar Lärarnas Riksförbund. 
 
Yrkande  
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (MaV) 
 
att anta förslag i enlighet med remissunderlaget, 7-9 skola på Sjöparkskolan samt en  
f-9 skola i Hakkas, 
 
att förvaltningschefsgruppen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan, 
 
att förslag på genomförandeplan presenteras för kommunstyrelsen 26 oktober 2015. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå  
kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons m.fl. förslag.  
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 KS/2015:91 -001  

 
§ 198 
Rapport om översyn av service- och teknikförvaltningen i Gällivare kommun  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsen godkänner och ställer sig bakom rapporten, 
 
att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med en tidsatt aktivitetsplan inklusive 
prioriteringsordning mellan de föreslagna strukturella aktiviteterna till kommunstyrelsen 
i september. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-16 § 52 angående utredningsdirektiv för en  
organisationsöversyn av service- och teknikförvaltningen. Vid kommunstyrelsens  
arbetsutskotts sammanträde den 1 juni 2015 § 96 informerade Lena Rudin Hansson, 
organisationskonsult och den utredare som arbetat med översynen av service- och  
teknikförvaltningen, om hur arbetet fortskridit.  
 
Den slutliga rapporten föreslår ett antal åtgärder som bör kunna påverka organisations-
struktur, styrning och samarbete inom service- och teknikförvaltningen och i förläng-
ningen även hela den kommunala förvaltningen. Förslagen presenteras i rapporten under 
de tre rubrikerna Struktur, System & styrdokument samt Samarbete/kultur. Perspektiven 
är inte fristående från varandra utan sammanlänkas.  
 
Organisationsöversynen genomfördes genom att först genomföra en nulägeskartlägg-
ning för att ur den ta ett avstamp och föreslå hur organisationen kan utvecklas. Under 
vart och ett av de tre underrubrikera i rapporten framgår flera förslag på åtgärder. Över-
siktligt kan dessa beskrivas som följer: 
 
Förslag Struktur 
– Flertalet funktioner och roller bör ses över, både dess organisatoriska ställning och 
placering samt uppdrag. 
– Förvaltningens interna terminologi och tjänstebeteckningar ses över och synkroniseras 
med övriga förvaltningars. Bland annat tas funktionsbeskrivningar fram av personal-
enheten. 
– Flödesschema för ärendeflödet, ärendehantering och uppdrag tas fram. 
– Räddningstjänstens organisation behöver övervägas. 
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Förslag System & styrdokument 
– En genomgång av kommunens viktigaste styrdokument för att synkronisera med  
aktuell lagstiftning och ansvarsfördelningen inom kommunens nämnder, förvaltningar 
och chefer. 
– Service- och tekniknämndens styrkort bör bli mer konkreta. Förtydligande av  
åtgärder, ansvar, förväntat resultat, återrapportering och tidplan bör arbetas in i förvalt-
ningens verksamhetsplan 2016-2018. 
– Ekonomienheten bör ges i uppdrag att genomföra en särskild genomlysning av hur de 
ekonomiska resurserna används inom service- och teknikförvaltningen. Redovisningen 
av förvaltningens budget bör synkroniseras med kommunens budget för jämförbarhet 
och transperens.  
 
Förslag Samarbete/kultur 
– Den nya förvaltningschefen kommer blir en absolut nyckelperson i arbetet med att 
skapa/återskapa en god arbetsmiljö inom förvaltningen byggd på tillit, dialog, lyhördhet 
och goda relationer. 
– Arbetet med kommunens värdegrund måste fortsätta och levandegöras för alla  
anställda inom förvaltningen. Initialt bör stöd sökas hos personalenheten. 
– Delas av förvaltningsorganisationen fungerar idag väl med en tillit mellan avdelnings-
chefer och medarbetare. Detta är exempel att bygga vidare inom övriga avdelningar. 
– De informella beslutsvägarna "att runda chefen" måste stängas. Att stoppa de infor-
mella kanalerna och att hålla fast vid tydliga beslutsvägar via linjens chefer och lika 
tydliga vägar för uppföljning och återkoppling ger en utveckling mot ökad intern effek-
tivitet.  
– Osäkerhet och otydlighet i organisationen grundad på muntligt givna uppdrag, som 
omformas eller tas tillbaka, uppdrag från olika håll och oklarhet i prioriteringsordning 
mellan olika uppdrag och uppdragsgivare ska motverkas genom ett "överdrivet" forma-
liserande av uppdrag under en tid, för att skapa balans i organisationen. 
 
Rapporten föreslår avslutningsvis att kommunchefen ska återkomma med en tidsatt  
aktivitetsplan med prioriteringsordning mellan föreslagna strukturella aktiviteter. 
 
Lennart Johansson, kommunchef föredrar ärendet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
- 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
- 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med en tidsatt aktivitetsplan inklusive 
prioriteringsordning mellan de föreslagna strukturella aktiviteterna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport översyn service- och teknikförvaltningen. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  
 
att kommunstyrelsen godkänner och ställer sig bakom rapporten, 
 
att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med en tidsatt aktivitetsplan inklusive 
prioriteringsordning mellan de föreslagna strukturella aktiviteterna till kommunstyrelsen 
i september. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Jeanette Wäpplings m.fl. förslag.  
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 KS/2015:463 -042  

 
§ 199 
Äskande av tilläggsanslag för upprustning av infrastruktur Forsvallen  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ur investeringsreserven projektkonto 89901 anvisa totalt 7 000 000 kronor till  
projektkonto 24009 ansvar 120123 ”Forsvallen upprustning infrastruktur”. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen arbetar med investeringsprojekt. Forsvallen är ett av 
dessa projekt. 2014 byttes stora delar av VA-systemet ut p.g.a. återkommande över-
svämningar och problem under vårfloden och vid stora vattenflöden i Vassaraälv.  
Efter att VA-systemet åtgärdats är stora delar av Forsvallen endast temporärt återställt 
då det enligt plan skulle åtgärdas sommaren 2015. Detta innebär stora damningsproblem 
och begränsad framkomlighet. Medel för att återställa infrastrukturen på Forsvallen har 
omprioriterats till andra områden. 
 
Om inga återställningsåtgärder görs på Forsvallen kommer stora delar av gata- och  
parkavdelningens resurser vara tvungna att nyttjas i temporära insatser för att säkra en 
dräglig utomhusmiljö på Forsvallens bostadsområde. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service- och teknikförvaltningen äskar 7 000 000 ur investeringsram för 2015. Kvar-
stående investeringsreserv skulle då uppgå till 3 000 000 kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Investeringarna är positiva för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår, i samråd med ekonomichef, kommunstyrelsen 
besluta  
 
att ur investeringsreserven projektkonto 89901 anvisa totalt 7 000 000 kronor till  
projektkonto 24009 ansvar 120123 ”Forsvallen upprustning infrastruktur”. 
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Yrkande 
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) och Bernt Nordgren 
(NS) 
 
att ur investeringsreserven projektkonto 89901 anvisa totalt 7 000 000 kronor till  
projektkonto 24009 ansvar 120123 ”Forsvallen upprustning infrastruktur”. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Lars Alrikssons m.fl. förslag. 
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 KS/2015:470 -040  

 
§ 200 
Utemiljö Hedens förskola  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anvisa 2 Mkr ur investeringsreserven projektkonto 89901 till projektkonto 441001 
ansvar 12021, 
 
att hänsyn tas till eventuella markbehov i samband med skolstrukturutredningen. 
 
Bakgrund 
Under hösten/vintern 2014 fick fastighetsavdelningen i uppdrag att bygga 2 st. förskole-
avdelningar med inflyttning januari 2015. De medel som vi fick till förfogande för 
denna ombyggnation var de återstående medlen från kommunens investeringsreserv på 
2,9 Mkr. Den p.g.a. tidspress korta tiden för kalkylen byggde endast på invändiga bygg-
åtgärder och att vi skulle bygga dessa avdelningar i Dansens hus. Bedömningen då var 
att vi skulle klara av de invändiga byggåtgärderna med dessa medel. Nu blev ombygg-
nationen i de delvis tomställda lokalerna på Hedgården, dvs. med helt andra förutsätt-
ningar. På den extremt korta tidsperiod som vi har haft till förfogande, cirka 6 mån så 
lyckades vi åtstadkomma en väl fungerande och trivsam liten förskola. För att även 
kunna skapa en trivsam och pedagogisk utemiljö behövs äskas medel på 2 Mkr. 
 
Rolf Wennebjörk, förvaltningschef barn-, utbildning och kulturförvaltningen föredrar 
ärendet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär en kostnad på cirka 2 Mkr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningschefsgruppens lokalstyrgrupp föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anvisa 2 Mkr ur investeringsreserven projektkonto 89901 till projektkonto 441001 
ansvar 12021. 
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Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) 
 
att anvisa 2 Mkr ur investeringsreserven projektkonto 89901 till projektkonto 441001 
ansvar 12021, 
 
att hänsyn tas till eventuella markbehov i samband med skolstrukturutredningen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Jeanette Wäpplings m.fl. förslag.  
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