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 Kommunstyrelsen     

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1,  

2015-11-30 kl. 10:00 – 17.15  

Beslutande Jeanette Wäppling (V)  

Lars Alriksson (M) 
Fredric Olofsson (MaV) 

Benny Blom (M) 
Bernt Nordgren (NS) 
Henrik Ölvebo (MP) 

Maria Åhlén (S) 
Birgitta Larsson (S) 

Roland Axelsson (S) 
Lena Lindberg (S), tjg ers 
Magnus Johansson (S), tjg ers 

      

Ordförande 

 

Ej tjänstgörande  

ersättare 
 

Joakim Nordstrand (MP), kl. 10.00-15.55 

Pernilla Fagerlönn (V), kl. 10.00-17.00 
Monica Nordvall Hedström (M)  
 

Övriga deltagande Ann-Katrin Karlsson 
Lennart Johansson  

Anders Åhl § 265 
Antero Ijäs § 265 
Marika Rissanen Korpi § 265 

Rune Blomster §§ 265, 296 
Göran Sandström § 265 

Rolf Wennebjörk §§ 265, 284 
Helen Ek § 269 
 

Kommunsekreterare 
Kommunchef 

T.f. förvaltningschef 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef 

Förvaltningschef 
Ekonom 

Förvaltningschef 
Enhetschef, Migrationsverket 

Utses att justera 
 

Magnus Johansson  

Justeringens plats  

och tid 

Tisdag 1 december 2015, kl. 13.00  

 
 

Underskrifter Sekreterare  

________________________ 
Ann-Katrin Karlsson  

 

Paragraf  §265 - §296 

 Ordförande  
________________________ 

Jeanette Wäppling  
 

 Justerande  
________________________ 
Magnus Johansson  
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 BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 

Paragraf  §265 - §296 
 

Organ Kommunstyrelsen  

 

 

Sammanträdesdatum 2015-11-30 

 

 

Anslags uppsättande  2015-12-01  Anslags nedtagande 
 

2015-12-23  

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 

 

Underskrift  
____________________________________ 

Ann-Katrin Karlsson  
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Delgivningar/Anmälningar/Kurser 567 

§ 267 571 

Information om samhällsomvandlingen 571 

§ 268 572 

Information från de kommunala råden 572 

§ 269 573 

Information från Migrationsverket 573 

§ 270 574 
Detaljbudget kommunstyrelsen 2016 574 

§ 271 575 
Budget 2017, plan 2018-2019 575 

§ 272 576 
Ramjustering mellan nämnder gällande Microsoft licenser 576 

§ 273 577 
Förlängning chefsförordnande 577 

§ 274 578 

Rekrytering förvaltningschef till samhällsbyggnadsförvaltningen 578 

§ 275 579 

Egenlagad mat i Hakkas skola 579 

§ 276 581 

Revisorernas granskning av samhällsomvandlingen 581 

§ 277 583 
Revisorernas granskning av kommunens och bostadsföretagets 
fastighetsförvaltning 583 

§ 278 585 

Isbana på Vassaraträsk, Vassarabanan 585 

§ 279 587 

Ansökan om driftbidrag, Malmbergets Ishall 587 

§ 280 589 

Laponiaentré Gällivare 589 

§ 281 591 
Medborgarinitiativ - Kommunens marknadsföringsmöjligheter 591 
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§ 282 593 

Medborgarinitiativ - Lapplands entré E10 593 

§ 283 595 

Medborgarinitiativ - Skyltning vägvisare till centrum 595 

§ 284 597 

Skolstrukturutredning 597 

§ 285 599 
Förvärv av fastigheter på Repisvaara 599 

§ 286 601 
Antagande av detaljplan för Robsam 1:3 601 

§ 287 603 
Detaljplan för del av Gällivare 12:74 m m. Öster om Treenighetens väg/Väg E 45 603 

§ 288 606 
Energiplan för Gällivare kommun 2016-2018 606 

§ 289 608 
Motion av Tomas Junkka (S) - Vidareutveckling av arbetet med personalförsörjning 

i Gällivare kommun 608 

§ 290 610 
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning 610 

§ 291 611 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 611 

§ 292 612 
Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 612 

§ 293 613 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 613 

§ 294 614 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 614 

§ 295 615 

Lapplands kommunalförbunds reviderade budget 2016-2018, revidering av 
kommunens budgetplan 2016-2018 615 

§ 296 617 
Projektering Helikopterbas 617 
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§ 265 

 
Budgetuppföljning oktober 2015 

 
KS/2015:709   042 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att till nästa kommunstyrelse få en fördjupand information gällande  
hur socialnämnden arbetar med sitt underskott samt 

 
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta 

upp information angående budgetuppföljning.  
 
Kommunchef Lennart Johansson samt förvaltningscheferna Anders Åhl, 

kommunledningskontoret, Rolf Wennebjörk barn-, utbildning- och kultur-
förvaltningen, Rune Blomster service- och teknikförvaltningen, Antero 

Ijäs, miljö- och byggförvaltningen, Marika Rissanen Korpi, socialförvalt-
ningen och Göran Sandström, ekonomichef informerar om budget. 

 
Informationen pågår kl. 10.25-11.35. 
 

Antero Ijäs informerar om att periodens överskott 2 101 tkr kommer att 
minska något mot slutet av året, men beräknas ge ett överskott på ca 

1 000 tkr. Högre intäkter än budgeterat på bygglov ca 900 tkr. Lägre 
kostnader på stadsarkitekten blir plus 58 tkr. Mindre personalkostnader 
och utbildningskostnader 400 tkr i överskott. Engångsanslag från kom-

munstyrelsen för plankostnader som miljö- och byggnämnden betalat 
under 2015, 500 tkr. 

 
Anders Åhl informerar att det prognostiserade överskottet i KLKs budget 
är främst att härleda till vakanta tjänster (info och ekonomi) 850 tkr 

samt (NoU) 1 400 tkr, som i huvudsak beror på aktieägartillskott till 
Länstrafiken för 2014 som återbetalts. 

Prognostiserat underskott med -800 tkr (IT) avser telefonikostnader för 
2014 som Telia oförutsett valt att fakturera 2015. Förhandlingar pågår 
med Telia. 

 
Lennart Johansson informerar att politikerkostnader är minus med  

1 000 tkr samt 600 tkr är minskade tomträttsavgälder.  
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Rolf Wennebjörk informerar att avvikelsen Gemensamt BUoK beror på 

bokad intäkt 4 000 tkr, på 2014, som ännu ej kommit samt 3 333 tkr för 
2015. Den största delen av Kulturprojektets negativa avvikelse beror på 

förväntade intäkter 2014 och som ännu ej kommit. Grundskolans positiva 
avvikelse beror på kostnader för skolskjutsar som ej bokförts på peri-

oden. Ser ut som det går mot ett nollresultat. 
 
Marika Rissanen Korpi informerar att underskott av personalkostnaderna 

inom äldreomsorgens särskilda boenden fortsätter att öka. En stor del av 
ökningen beror på s.k. extra resurs. Förvaltningen har påbörjat riktade 

insatser till ledning avseende personalplanering och har inbokade analys-
dagar i november. Dessa åtgärder fortsätter planerat under 2016. 
 

Äldreomsorgen har av socialstyrelsen erhållit 2,2 mkr i stimulansmedel 
för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Detta är redan inräknat i 

äldreomsorgens resultat.  
 
Kostnaderna för utskrivningsklara är 1,7 mkr från våren 2015. 

 
I och med den stora tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn har 

kommunen tvingats att placera barn i HVB-hem i andra kommuner, i 
väntan på att boende i egen regi. Detta innebär att 1 900 kr/dygn som 
erhålls av migrationsverket inte räcker, när ett HVB-hem kan kosta upp 

mot 6 000 kr/dygn. Migrationsverket ligger efter i utbetalningar av er-
sättningar, men vi uppskattar just nu ett underskott på ca 1 mkr. 

 
Rune Blomster informerar; 
Skatteverksamheter 

SoT ledning förväntas ge ett överskott p.g.a. vakanser. Fastighetssam-
ordningen visar ett underskott på grund av ökade kostnader för under-

håll. Underskottet på teknikavdelningen kan förklaras med stora under-
skottet i snöröjningen under årets första fyra månader samt ersättning 
från LKAB för andra halvåret har ännu inte kommit in. Återhållsamhet på 

sommarunderhåll har skett men det blir ändå svårt att klara budget.  
 

Det prognostiserade överskottet på service- och fritidsavdelningen är  
osäker utifrån att det bygger på beställningar av bostadsanpassningar 
som bygger på myndighetsbeslut.  

 
Räddningsavdelningens underskott kan bli mindre då intäkten förväntas 

öka under hösten p.g.a. ökad tillsyn. 
 

Flygplatsavdelningen förväntas ge ökade intäkter mot budget. 
 
I dagsläget förväntas resultatet för skatteverksamheterna bli ett under-

skott på 235 tkr. Arbetet sker med att nå nollresultat för förvaltningen 
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genom ökade intäkter samt minskade kostnader. Vädret under november 
och december kan om det blir besvärligt, skapa större underskott än  

prognos. 
 

Teknikavdelningens budget och avvikelse på kontonivå redovisades. 
 

Affärsverksamheten 
Det kraftiga överskottet beror främst på ersättningen från LKAB samt 
mindre kapitalkostnader på grund av utrangerade VA-anläggningar.  

Affärsverksamheterna bedöms i stort att gå mot budget. 
 

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning skickas separat. 
2. Politikkostnader budget och redovisning 2013 – okt 2015. 

3. Ks till förfogande. 
 

Yrkande 
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att till nästa kommunstyrelse få en fördjupand information gällande  
hur socialnämnden arbetar med sitt underskott. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgren m.fl. förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Bernt Nordgren m.fl. förslag.  
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§ 266 
 

Delgivningar/Anmälningar/Kurser 

 
KS/2014:531   141 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut, 

 
att lägga delgivningarna till handlingarna, 
 

att lägga kursen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Anmälan om beslut fattade på delegation, redovisas i delgiv-

nings/delegationspärm på sammanträdet. 
 
Delgivningar 

 
1. 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 
  
2015:29 – Budgetförutsättningar för åren 2015-2019 

 
2. KS 2015:38/265 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 5 oktober 2015 inkommit med beslut 
avseende förvaltning av världsarvet Laponia, dnr 512-11626-15. 
 

3. KS 2015: 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 10 oktober 2015 inkommit med redo-

visning avseende bedömning av kapaciteten i Norrbottens län att hantera 
flyktingsituationen, dnr 457-11872-15. 
 

4. KS 2014:63/253 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 22 oktober 2015 inkommit med beslut 

avseende avskrivning av bygdemedel gällande projektet Arthur Leidgren 
Nature Center (ALNC),  
dnr 208-12561-15. 

 
5. KS 2015:695/510 

Trafikverket har den 29 oktober 2015 inkommit med information om Åt-
gärdsvalsstudie Ren och vilt, E10 och Malmbanan söder om Kiruna. 
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6. KS 2015:651/866 
Låneavtal har tecknats den 12 oktober 2015 mellan Gällivare kommun 

och Svenskt fjäll- och samemuseum avseende träskulpturerna, ”Skohö 
bärgas”, ”Stubbar till tjärdal” och ”Skinnberedning”.  Lånetiden är fem år, 

2014-09-19—2019-10-01, med möjlighet till förlängning. 
 

7. KS 2015:657/533 
Svensk Pilotförening har den 15 oktober 2015 inkommit med en skrivelse 
avseende etableringen av ett nytt flygbolag för flygningar från Gällivare 

och Arvidsjaur till Stockholm. 
 

8. KS 2015:41/106 
Folkhälsostrateg, Gällivare kommun har den 9 oktober 2015 inkommit 
med halvårsrapport för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) . 

 
9. KS 2015:624/430 

Fiskekonsulent, Gällivare kommun har den 13 oktober 2015 inkommit 
med information avseende ”Flodpärlmussleprojektet”. 
 

10. KS 2015:656/106 
Minnesanteckningar från Samverkansmöte Kommuner och Landsting, 

2015-11-04. 
 
11. KS 2015:39/107 

Protokoll från styrelsesammanträde Inlandskommunerna Ekonomisk För-
ening, 2015-08-27. 

 
12. KS 2015:26/106 
Protokoll från Folkhälsorådets möte, 2015-10-01. 

 
13. KS 2015:24/107 

Protokoll från Ungdomsrådets möte, 2015-08-26 och 2015-09-29. 
 
14. KS 2015:51/106 

Protokoll från Länshandikapprådet, 2015-09-16. 
 

15. KS 2015:25/107 
Protokoll från Lapplands kommunalförbund, direktionsmöte, 2015-09-25. 
 

16. KS 2015:41/106 
Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet, Gällivare, 2015-10-

07. 
 

17. KS 2015:35/103 
Kommunförbundet Norrbotten, nyhetsbrev oktober 2015. 
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18. KS 2015:36/106 
Energikontor Norr, nyhetsbrev nr 3, 2015. 

 
19. 

Protokoll har inkommit från 
 - Service- och tekniknämnden 2015-11-10. 

 - Rådet för funktionshinderfrågor 2015-10-20.  
 - Samrådsgrupp för minoritetsspråk 2015-10-28. 
 

Anmälningar 
 

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen 
fattat följande beslut 
 

1. KS 2014:531/141 
Nominerat Jeanette Wäppling till ordinarie ledamot med Birgitta Larsson 

som ersättare i styrelsen för Leader Polaris samt utsett Joakim Nordstran 
med Benny Blom som ersättare och Maria Åhlén med Roland Axelsson 
som ersättare till ombud vid föreningens stämma. 

 
2. KS 2014:395/431 

Redovisat kostnader för medverkan i projekt ReBorn till EU:s life fond. 
  
Personalchefen har på delegation av kommunstyrelsen tecknat följande 

lokala Kollektivavtal 
 

3. KS 2015-14/101 
Lokalt kollektivavtal med Kommunal och Lärarförbundet om schema för 
personal vid gruppboendet Solkatten för perioden 2015-09-28—2016-02-

02. 
 

Lokalt kollektivavtal med Kommunal om schema för personal vid Hem-
tjänsten Område 7 för perioden 2015.10-05—2016-02-29. 
 

Upphandlingsansvarig har på delegation av kommunstyrelsen fattat föl-
jande beslut 

 
4. KS 2015:686/050 
Tilldelat avtal för upphandlad tidsperiod till Epoch Stockholm AB gällande 

jubileumsur. 
 

Minoritetsspråkhandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fat-
tat följande beslut 
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5. KS 2015:644/805 
Beslutat avslå Àvki ABs ansökan om minoritetsspråksmedel avseende 

produktion av bok Àvki AB med hänvisning till KL 2 kap 8 § andra styck-
et.  

 
6. KS 2015:671/805 

Beviljat 3 500 kr till förskoleenheterna i Gällivare kommun inköp av 25 
ex. av boken Plyppi ja poronvasikka och 25 ex. av boken Plyppi ja ilves.   
 

7. KS 2015.662/805 
Beviljat 30 000 kr för projektet Inspirationsdagar på Enen i enlighet med 

lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk § 18. 
 
Lotterihandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat föl-

jande beslut 
 

8. KS 2015:53/800 
Beviljat lotteritillstånd enligt 17 § lotterilagen till Dokkas Skytteförening 
för tiden 2015-10-22 – 2018-10-21. 

 
Vik. Alkoholhandläggare har på delegation av kommunstyrelsen fattat föl-

jande beslut 
 
9. KS 2015:42/702 

Beviljat tillstånd till slutet sällskap enligt 8 kap 2 § alkohollagen för 
Vitåforsklubben LKAB. 

 
10. Protokoll har inkommit från: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-12. 

Kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott 2015-11-12.  
 

Kurser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommen med en inbjudan till ”Sum-
merande seminarium – Vilka lärdomar och insikter har vi vunnit av sam-

verkansprojektet Gällivare, Kiruna och KTH. Ouality Hotell den  
11 december 2015 kl. 08.30. 
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§ 267 
 

Information om samhällsomvandlingen 

 
KS/2015:10   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, kommunchef, 

om pågående ärenden och aktuella händelser.   
 

Kommunchefen informerar om: 
- Förhandlingar med LKAB 

- Gällivare Energi AB 
- TOP bostäder AB 
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§ 268 
 

Information från de kommunala råden 

 
KS/2015:11   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta 

upp information från de kommunala råden samt annan aktuell informat-
ion. 

 
Lars Alriksson (M) informerar från kommunala pensionärsrådet. 

 
Joakim Nordstrand (MP) informerar om och från e-nämnden samt ett pro-
jekt om islamfobi som pågår i Norrbotten. 

 
Maria Åhlén (S) informerar från Demokratidagen 21 november 2015 där 

temat var Mångfald. 
 
Henrik Ölvebo (MP) har varit på ungdomsrådet och informerat om sam-

hällsomvandlingen. 
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§ 269 
 

Information från Migrationsverket 

 
KS/2015:737   133 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Helen Ek, enhetschef på Migrationsverket informerar vid dagens  

sammanträde. 
 

Plats för 350 asylsökande. Tillfälliga avtal i Porjus och Vuollering som  
tillhör Jokkmokk men servicen kommer från kontoret i Gällivare. 

 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har 
rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse. 

 
Mänskliga rättigheter grunden för Migrationsverkets uppdrag. FN:s dekla-

ration om mänskliga rättigheter – Riksdag och regering beslutar om lagar 
och ger Migrationsverket sitt uppdrag. 
 

Under 2014 sökte 81 300 personer asyl i Sverige, från 
Afganistan, Syrien och Irak kommer de flesta flyktingarna ifrån. 

 
I boenden ska det vara 98 % beläggning och nu ska boendena förtätas.  
 

Redovisar i övrigt hur asylprocessen går till. 
 

Informationen pågår kl. 15.00 – 15.55. 
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§ 270 
 

Detaljbudget kommunstyrelsen 2016 

 
KS/2015:228   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta upprättat förslag till detaljbudget 2016. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag på detaljbudget för kommunstyrelsen samt samhälls-

byggnadsförvaltningen för 2016. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 16 november 2015 § 207 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsen 30 november 2015. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsens samt Samhällsbyggnadsförvaltningens driftbudgetram 

för 2016 är 85 488 tkr, som beslutats av kommunfullmäktige och som 
har fördelats per enhet. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Detaljbudget 2016 innebär inga förändrade konsekvenser för barn och 

ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
 
att anta upprättat förslag till detaljbudget 2016. 

 
Underlag 

1. Detaljbudget 2015 för kommunstyrelsen inklusive samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16  § 207. 

 
Yrkande   

Henrik Ölvebo (MP) yrkar 
 
att anta upprättat förslag till detaljbudget 2016. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition.  
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.  
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§ 271 
 

Budget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2015:721   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att arvodeskostnadernas indexuppräkning arbetas in i budgeten,   

 
att förvaltningen i övrigt arbetar vidare med budgeten. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Lennart Johansson informerar om 

 
- Verksamhetsplaneringsprocessen  

- Förvaltningschefsgruppens budgetförslag för budget 2017,  
plan 2018-2019 
- Investeringar 2017, plan 2018-2019. 

- Driftbudget 2017, plan 2018-2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 16 november 2015 § 196 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 30 november 
2015. 

 
Underlag 

1. Resultatbudget och kommunstyrelsens driftbudget 2016-2019. 
2. Investeringar samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  

 
att arvodeskostnadernas indexuppräkning arbetas in i budgeten,   
 

att förvaltningen i övrigt arbetar vidare med budgeten. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition.  
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  

beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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§ 272 
 

Ramjustering mellan nämnder gällande Microsoft licenser 

 
KS/2015:705   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta ramjustering gällande omfördelning av kommunstyrelsens  

budgetram. 
 
Ärendebeskrivning 

IT-enhet har gjort ett förslag att fördela befintligt medel på 750 tkr (an-
svar 15601; verksamhet 9235; objekt 20000) på samtliga förvaltningar.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Beloppet på 750 tkr ska fördelas enl. följande: 
SOT – 163 tkr 
SOC – 383 tkr 

SAM – 15 tkr 
MOB – 13 tkr 

BUOK – 25 tkr 
KLK – 151 tkr 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.  

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att anta ramjustering gällande omfördelning av kommunstyrelsens  

budgetram. 
 
Underlag 

1. Fördelningsnyckel från IT-chef 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16 § 209. 
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§ 273 
 

Förlängning chefsförordnande 

 
KS/2015:716   023 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att erbjuda Antero Ijäs förlängning av förordnande som förvaltningschef 

för miljö- och byggförvaltningen till och med 2018-11-17. 
 
Ärendebeskrivning 

Antero Ijäs är förordnande som miljö- och byggchef löper ut 2016-02-17. 
Kommunchefen har fört dialog med Ijäs om förlängning av förordnandet. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inom befintlig ram. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att erbjuda Antero Ijäs förlängning av förordnande som förvaltningschef 
för miljö- och byggförvaltningen till och med 2018-11-17. 

 
Underlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16 § 212. 

 
Yrkande   

Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  
 
att erbjuda Antero Ijäs förlängning av förordnande som förvaltningschef 

för miljö- och byggförvaltningen till och med 2018-11-17. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Blom m.fl. förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  

beslutat i enlighet med Benny Blom m.fl. förslag.  
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§ 274 
 

Rekrytering förvaltningschef till samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
KS/2015:722   023 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att påbörja rekrytering av ny förvaltningschef för samhällsbyggnadsför-

valtningen. 
 
Ärendebeskrivning 

Ulf Hedman är förordnad som förvaltningschef för samhällsbyggnadsför-
valtningen, förordnandet löper ut 2016-05-31. Ulf Hedman har meddelat 

att han inte förlänger sitt förordnande. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inom befintlig ram. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att påbörja rekrytering av ny förvaltningschef för samhällsbyggnadsför-

valtningen. 
 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16 § 213. 
 

Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  
 

att påbörja rekrytering av ny förvaltningschef för samhällsbyggnadsför-
valtningen. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebo m.fl. förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebo m.fl. förslag.  
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§ 275 
 

Egenlagad mat i Hakkas skola 

 
KS/2015:375   622 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att vidare utreda frågan angående egenproducerad mat i Hakkas skola, 

 
att hänskjuta ärendet till den planerade utredningen, den framtida mat-
produktionen.  

 
Ärendebeskrivning 

Utifrån en skrivelse ställd till kommunstyrelsen, som inkom till kommu-
nen 2015-04-24, har frågan angående egenproducerad mat vid Hakkas 

skola aktualiserats. Skrivelsen belyser frågan angående att Utvecklings-
gruppen i Hakkas, föräldrar i Hakkas, skolpersonal samt många andra 
flertalet gånger under årens lopp uttryckt att de vill frångå kommunens 

cook- and- chill system där skolmaten produceras centralt i Gällivare och 
sedan transporteras till Hakkas skola. 

 
Då kommunfullmäktige beslutat 2015-08-24 § 116 att anta förslag till ny 
skolstruktur, där Hakkas skola fortsättningsvis föreslås vara en F-9 skola, 

kan frågan om egenlagad mat i Hakkas skola vara aktuell att utreda vi-
dare som en del av den vidare genomförandeprocessen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Utredningen föreslås ingå som en del av verkställigheten av kommun-

fullmäktiges beslut 150824 § 116. 
  

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Utredningen i sig medför inga direkta konsekvenser för barn och ung-
domar. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att vidare utreda frågan angående egenproducerad mat i Hakkas skola, 

 
att hänskjuta ärendet till den planerade utredningen, den framtida mat-

produktionen.  
 
Underlag 

1. Skrivelse 150424. 
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2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16 § 208. 
 

Yrkande   
Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  

 
att vidare utreda frågan angående egenproducerad mat i Hakkas skola, 

 
att hänskjuta ärendet till den planerade utredningen, den framtida mat-
produktionen.  

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofsson m.fl. förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Fredric Olofsson m.fl. förslag.  
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§ 276 
 

Revisorernas granskning av samhällsomvandlingen 

 
KS/2015:183   007 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att i det fortsatta arbetet med samhällsomvandlingen beakta revisorernas 

bedömning och synpunkter, 
 
att lägga revisionsrapporten till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Revisorerna har granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar 
med samhällsomvandlingen för att bedöma om erforderliga åtgärder vid-

tagits för att arbetet ska kunna bedrivas ändamålsenligt och med tillräck-
lig intern kontroll. Granskningen kan ses som en i raden av granskningar 
som sammantaget har till syfte att följa utvecklingen av kommunens  

arbete med samhällsomvandlingen.  
 

Inledningsvis bedömer revisorerna att kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder i vissa delar vidtagit erforderliga åtgärder för att arbetet med 
samhällsomvandlingen ska kunna bedrivas ändamålsenligt och med  

tillräcklig intern kontroll, men det föreligger ett behov av utveckling. 
Samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden samt 

mellan kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden behöver  
utvecklas för att minska risken för att det vid planering av användningen 
av markområden beaktas att vissa bygglov inte kan meddelas samt för 

att säkerställa att kompetens och kunskap inom det kommunaltekniska 
området tas tillvara i planeringsprocessen.   

 
Vidare bedömer revisorerna att det finns risk för att det vid prioriteringar 
i verksamheterna mellan ordinarie verksamhet och samhällsomvandlings-

frågor kan uppkomma en situation där bl.a. arbetsmiljö, kompetensför-
sörjning och uppföljning påverkar förutsättningarna för att ligga i fas med 

planering och beredskap inför samhällsomvandlingens påverkan på verk-
samheterna. 
 

Revisorerna bedömer även att det föreligger en risk för att tidsplaner kan 
komma att försenas på grund av att markförsörjningsfrågor kan ta tid att 

lösa samt att detaljplaner kan komma att överklagas. Vid granskningen 
har revisorerna haft svårt att bedöma hur väl organisationen, och organi-
seringen av själva arbetet med markfrågor och planer, är rustad för att 

säkerställa ett så effektivt arbete som möjligt. 
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Slutligen ser revisorerna ingen tydlig plan för kompetensöverföring  

mellan gamla och nya ledamöter, varför det finns anledning att analysera 
behovet av särskilda insatser för att åstadkomma en kompetensöver-

föring att nya ledamöter i kommunstyrelsen och nämnder är tillräckligt 
insatta i samhällsomvandlingen, dess frågor och processer.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta ekonomiska  

konsekvenser.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och  
ungdomar med anledning av förslaget till beslut.  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 

att i det fortsatta arbetet med samhällsomvandlingen beakta revisorernas 
bedömning och synpunkter, 

 
att lägga revisionsrapporten till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
1. Granskning avseende samhällsomvandlingen, revisorerna i Gällivare 

kommun, 23 februari 2015. 
2. Kommunstyrelsen samhällsplaneringsutskott 2015-11-12 § 106. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  

 
att i det fortsatta arbetet med samhällsomvandlingen beakta revisorernas 
bedömning och synpunkter, 

 
att lägga revisionsrapporten till handlingarna. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposi-

tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl. förslag.  
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§ 277 
 

Revisorernas granskning av kommunens och bostadsföretagets fastig-
hetsförvaltning 

 
KS/2015:594   007 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta service- och teknikförvaltningens samt TOP bostäder AB:s  
yttrande. 
 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har granskat hur den samordnade fastighetsförvaltningen 

fungerar mellan kommunen (service- och teknikförvaltningen) och TOP 
Bostäder AB. Granskningen syftar till att bedöma om fastighetsunder-

hållet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt samt om den interna kontrollen av underhållsbeho-
vet/riskerna är tillräcklig. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Avsikten är att granskning skall ge förslag till förbättringar som gör 
verksmanheten effektivare samt höjer kvalitén. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Effektivare lokalskötsel är till fördel för barn och ungdomar. 

 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att bjuda in service- och tekniknämnden för en muntlig redogörelse, 

 
att anta service- och teknikförvaltningens samt TOP Bostäder AB:s  
yttrande. 

 
Underlag 

1. Revisorernas granskning. 
2. Yttrande. 
3. Service- och tekniknämnden 2015-11-10 § 141. 

 
Yrkande   

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta service- och teknikförvaltningens samt TOP bostäder AB:s  

yttrande. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl. förslag.  
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§ 278 
 

Isbana på Vassaraträsk, Vassarabanan 

 
KS/2015:720   814 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att avvisa ärendet då det ligger under service- och tekniknämndens  

ansvarsområde. 
 
Ärendebeskrivning 

Friluftsfrämjandet har haft möte med förvaltningschefen, ordförande och 
vice ordförande för service- och tekniknämnden 2015-10-13. Frilufts-

främjandet ansöker om bidrag för att ploga och underhålla en isbana på 
Vassaraträsket.  Totalkostnaden för vintern 2015-2016 bedöms till  

400-500 tkr.  
 
Det har tidigare beviljats bidrag med 130 tkr för vintern 2012-2013 samt 

120 tkr för vintern 2013-2014, service- och tekniknämnden 2013-12-10 
§ 161. De har dessutom enligt egen uppgift fått 80 tkr per vinter i bidrag 

från kommunens folkhälsoråd. Under vinter 2014-2015 påbörjades åt-
gärd, men det ymniga snöfallet i januari gjorde att de fick avbryta pro-
jektet. Resterande medel under åren har de fått som sponsring från olika 

företag. Kommunen har dessutom införskaffat en traktordragen is hyvel 
som de kostnadsfritt fått använda till sin verksamhet. 

 
Friluftfrämjandet tror att det kan vara svårt att få medel från sponsorer 
och folkhälsoråd idag och ansöker därför om 200 tkr, eller dock minst 

120 tkr. 
 

Service- och tekniknämnden beslutade 2015-11-10 § 149  
att då medels saknas i dagsläget lämna ärendet till kommunstyrelsen för 
handläggning, då en isbana på Vassaraträsk är ett bra projekt för att 

göra Gällivare till en attraktiv vinterort. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Service- och teknikförvaltningen saknar idag medel för ändamålet. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om verksamheten upphör försvinner en attraktiv friluftaktivitet både för 

barn och vuxna. 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden  

besluta 
 

att avslå begäran om medel.  
 

Underlag 
1. Service- och tekniknämnden 2013-12-10 § 161. 
2. Service- och tekniknämnden 2015-11-10 § 149 

 
Yrkande   

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  
 
att avvisa ärendet då det ligger under service- och tekniknämndens  

ansvarsområde. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl. förslag.  
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§ 279 
 

Ansökan om driftbidrag, Malmbergets Ishall 

 
KS/2015:719   826 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att avslå ansökan om medel med hänvisning till att förhandlingar pågår 

om ett förvärv av ishallen för att säkra framtida verksamhet. 
 
Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Malmbergets AIF anhåller i rubricerat ärende om ett omedelbart bidrag 
om 409 000 kr för att klara driften av ishallen verksamhetsåret ut. 
 

Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konsta-
terat att driftbidraget till ishallen legat fryst på 895 000 kr så långt vårt 

ekonomisystem hittar bakåt i tiden nämligen 1996. Årliga önskemål och 
framställningar om ramökning för att någorlunda ligga i paritet med verk-
liga kostnadsökningar, har avslagits och ersatts med årliga så kallade en-

gångsanslag av varierande storlek. Som exempel kan nämnas att årets 
driftbidrag 2015 uppgår till 1 195 000 kr varav 300 000 kr är engångsan-

slag och således ej en bestående ramökning. 
 
Service- och tekniknämnden beslutade 10 november 2015 § 146 att då 

medel saknas på service- och tekniknämnden, vidarebefordra ansökan till 
kommunstyrelsen 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Service- och tekniknämndens budgetramar för verksamhetåret 2015 

medger inget utrymme att finansiera det sökta extra bidraget om 
409 000 kr. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om ansökan avslås kan det innebär betydande negativa konsekvenser för 

barngrupper med konståkning och ishockey som huvudsaklig fritidssys-
selsättning. 

 
 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  588  (618) 
   
 

 

2015-11-30  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att tillstyrka Malmbergets AIF:s ansökan om extra tilläggsan-

slag/driftbidrag med 409 000 kr för drift av ishallen verksamhetsåret ut 
2015. 

 
Underlag 
1. Ansökan. 

2. Tjänsteskrivelse. 
3. Service- och tekniknämnden 2015-11-10 § 146. 

 
Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  

 
att avslå ansökan om medel med hänvisning till att förhandlingar pågår 

om ett förvärv av ishallen för att säkra framtida verksamhet. 
 
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att tillstyrka Malmbergets AIF:s ansökan om extra tilläggsan-

slag/driftbidrag med 409 000 kr för drift av ishallen verksamhetsåret ut 
2015. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Birgitta Larssons förslag till 

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.  
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§ 280 
 

Laponiaentré Gällivare 

 
KS/2015:692   141 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att kommunledningskontoret får uppdrag att lämna förslag på finansie-

ring m.m. för Laponiaentré Gällivare i budgetarbetet för 2017. 
 
Ärendebeskrivning 

Vid Gällivare kommuns övertagande av järnvägsstationen och upprust-
ningen till ett modern rese- och besökscentrum inrättades även en ut-

ställning/ informationsplats för världsarvet Laponia- Laponiaentré Gälli-
vare. Etableringen och investeringen i utställningen och bygganden  

skedde via EU- projektet Besöksmål världsarvet Laponia. I det samver-
kansavtal som projektet slöt med Gällivare kommun framgår att kommu-
nen äger utställningen och också att kommunen är hyresgäst i lokalen, 

men med rätt att överlåta detta efter 5 år eller enligt överenskommelse 
med Laponiatjuottjudus. 

 
Detta innebär att driftekonomi för Laponiaentrén är oreglerad och ut-
vecklingsenheten har utarbetat förslag för hyres- och driftskostnaderna 

för anläggningen t o m 2016-12-31. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet rör näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och Fond bygde-
medel). 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ärendet bedöms medföra positiva effekter för barn och ungdomar då de 
är en målgrupp för verksamheten. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att kommunledningskontoret får uppdrag att lämna förslag på finansie-
ring m.m. för Laponiaentré Gällivare i budgetarbetet för 2017. 

 
Underlag 

1. Utredning utvecklingsenheten. 
2. Samverkansavtal Besöksmål Världsarvet Laponia. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16 § 201. 
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Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att kommunledningskontoret får uppdrag att lämna förslag på finansie-

ring m.m. för Laponiaentré Gällivare i budgetarbetet för 2017. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl. förslag.  
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§ 281 
 

Medborgarinitiativ - Kommunens marknadsföringsmöjligheter 

 
KS/2015:472   0091 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att bifalla Medborgarinitiativet samt att avsätta 300 000 kr för maximalt 

3 skyltar. Medel anvisas från aktivitet 144 Marknadsföring/ Attraktiva 
Gällivare, objekt 79113,  
 

att uppdra åt utvecklingsenheten att i samråd med service- och teknik-
förvaltningen genomföra skyltningen samt 

 
att se över driftansvaret. 

 
Ärendebeskrivning 
Ett Medborgarinitiativ har inkommit 2015-06-24 som lämnar förslag kring 

kommunens marknadsföringsmöjligheter. Enligt förslaget saknas mark-
nadsföring av samhällsomvandlingen, vilket enligt förslaget skulle innebär 

en skyltning vid Gällivares infart, typ ”Vi bygger det nya Gällivare”. En 
sådan skylt skulle uppmärksammas, enligt förslaget. 
 

Utvecklingsenheten bedömer att det finns ett värde att placera en sådan 
skylt vid infarten till Gällivare, t ex vid Nuolajärvikorsningen. En skylt-

uppsättning är kostnadsberäknad till ca 100 000 kr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet rör näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och Fond bygde-
medel). 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barn och ung-

domar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att bifalla Medborgarinitiativet samt att avsätta 300 000 kr för maximalt 
3 skyltar. Medel anvisas från aktivitet 144 Marknadsföring/ Attraktiva 

Gällivare, objekt 79113,  
 
att uppdra åt utvecklingsenheten att i samråd med service- och teknik-

förvaltningen genomföra skyltningen samt 
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att se över driftansvaret. 

 
Underlag 

1. Medborgarförslag 2015-06-24. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16 § 203. 

 
Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  

 
att bifalla Medborgarinitiativet samt att avsätta 300 000 kr. för maximalt 

3 skyltar. Medel anvisas från aktivitet 144 Marknadsföring/ Attraktiva 
Gällivare, objekt 79113,  
 

att uppdra åt utvecklingsenheten att i samråd med service- och teknik-
förvaltningen genomföra skyltningen samt 

 
att se över driftansvaret. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgren m.fl. förslag till beslut under proposi-

tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Bernt Nordgren m.fl. förslag.  
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§ 282 
 

Medborgarinitiativ - Lapplands entré E10 

 
KS/2015:473   0091 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att bifalla Medborgarinitiativet samt att anslå 100 000 kr för en skylt. 

Medel anvisas från aktivitet 144 Marknadsföring/Attraktiva Gällivare,  
objekt 79113,  
 

att uppdra till utvecklingsenheten att i samråd med service- och teknik-
förvaltningen genomföra skyltningen samt 

 
att se över driftansvaret. 

 
Ärendebeskrivning 
Ett Medborgarinitiativ har inkommit 2015-06-24 som innebär en skyltning 

vid Lapplands entré efter E10.  I förslaget framgår att nästan alla land-
skap i Sverige har ett ”monument” eller annat synligt verk som lyfter 

fram landskapet. Detta saknas dock när man kör in i Lappland och Gälli-
vare kommun efter E10, vilket förslagsställaren föreslår ska genomföras. 
 

Utvecklingsenheten konstaterar att det finns ett värde i att lyfta fram 
Lappland och Gällivare vid landskapsgränsen efter E 10. Kostnaden för en 

skylt beräknas till 50- 100 000 kr beroende på storlek och modell, inklu-
sive installation. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet rör näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och Fond bygde-

medel). 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ärendet bedöms inte påverka barn och ungdomar negativt. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att bifalla Medborgarinitiativet samt att anslå 100 000 kr för en skylt. 
Medel anvisas från aktivitet 144 Marknadsföring/Attraktiva Gällivare,  

objekt 79113,  
 
att uppdra till utvecklingsenheten att i samråd med service- och teknik-

förvaltningen genomföra skyltningen samt 
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att se över driftansvaret. 

 
Underlag 

1. Medborgarförslag 2015-06-24. 
2. Bollboard concept. 

3. Billboard offer. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16 § 202. 
 

Yrkande   
Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  

 
att bifalla Medborgarinitiativet samt att anslå 100 000 kr för en skylt. 
Medel anvisas från aktivitet 144 Marknadsföring/Attraktiva Gällivare,  

objekt 79113,  
 

att uppdra till utvecklingsenheten att i samråd med service- och teknik-
förvaltningen genomföra skyltningen samt 
 

att se över driftansvaret. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofsson m.fl. förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med Fredric Olofsson m.fl. förslag.  
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§ 283 
 

Medborgarinitiativ - Skyltning vägvisare till centrum 

 
KS/2015:515   0091 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att med hänvisning till fastställt Gestaltningsprogram för Gällivare  

kommer skyltning m.m. inom Gällivare centrum att genomföras, tidpunkt 
för detta kan dock inte lämnas. Därmed anses medborgarförslaget som 
bifallet. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett Medborgarinitiativ har inkommit 2015-06-24 som anger att klagomål 
har strömmat in från näringslivet i centrum i Gällivare att besöksnäringen 

påverkas av att Resecentrum etablerats och Turistyrån flyttats dit. Enligt 
förslaget har turister svårt att hitta till centrum vilket påverkar handeln 
och förslagsställaren föreslår att en vägvisning/skyltning genomförs från 

resecentrum till centrum och att färdiga förslag finns för genomförande. 
 

Av utredningen framgår att Gällivare kommun har utarbetat ett Gestalt-
ningsprogram som bland annat ger anvisningar för hur skyltning m.m. 
ska genomföras. Gestaltningsprogrammet har överlämnats till service- 

och teknikförvaltningen för genomförande, vilket är under planering. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett genomförande av förslaget förutsätter ett anslag i kommande investe-
ringsbudget. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ärendet bedöms inte påverka barn och ungdomar negativt. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att med hänvisning till fastställt Gestaltningsprogram för Gällivare  
kommer skyltning m.m. inom Gällivare centrum att genomföras, tidpunkt 
för detta kan dock inte lämnas. Därmed anses medborgarförslaget som 

bifallet. 
 

Underlag 
1. Medborgarförslag 2015-06-24. 
2. Utredning Utvecklingsenheten. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16 § 204. 
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Yrkande   

Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  
 

att med hänvisning till fastställt Gestaltningsprogram för Gällivare  
kommer skyltning m.m. inom Gällivare centrum att genomföras, tidpunkt 

för detta kan dock inte lämnas. Därmed anses medborgarförslaget som 
bifallet. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Blom m.fl. förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat i enlighet med Benny Blom m.fl. förslag.  
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§ 284 
 

Skolstrukturutredning 

 
KS/2014:84   610 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna förvaltningschefgruppens upprättade förslag till genom-

förandeplan. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-24 § 116 att genomföra skol-
strukturförändringen enligt kommunstyrelsens förslag samt att ge för-

valtningschefsgruppen i uppdrag att ta fram en genomförandeplan. 
 

Genomförandeplan 
Förslag till genomförandeplan är upprättad av förvaltningschefgruppen. 
Projektet föreslås genomföras i enlighet med Gällivare kommuns projekt-

styrningsmodell. Genomförandet utgår från de olika faserna: planering, 
behovsinventering, projektering och genomförande. I beslutsunderlag 2 

framställs en preliminär tidplan för genomförandet.  
 
Projektet påbörjas under första kvartalet 2016 och den nya strukturen 

förväntas vara på plats efter andra kvartalet 2018. Projekttiden blir enligt 
den preliminära tidplanen 1, 5år. En än mer detaljerad tidplan kan före-

slås först efter att planering-, behovsinventering- och projekteringsfaser-
na är genomförda. 
 

Planering- och behovsinventeringen föreslås genomföras i enlighet med 
föreslaget beslutsunderlag 3: Idéstadium. Genomförandefasen föreslås 

genomföras i enlighet med beslutsunderlag 4: Genomförande. 
 
Projektägare: Förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen. 

Processledare skola: barn-, utbildning- och kulturförvaltningen. 
Projektledning: service- och teknikförvaltningen. 

 
Rolf Wennebjörk, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvalt-
ningen informerar kl. 13.15-13.30. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Budgeterade medel för 2016 är 10 miljoner kronor. Övriga investe-
ringsäskanden hanteras i kommande budgetprocess för budgetåret 2017, 
samt plan 2018-2019.  
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Finansieringen av processledare sker genom ersättning för personella 
merkostander inom samhällsomvandlingen.  

 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Genomförandeplanen i sig medför inga direkta konsekvenser för barn och 

ungdomar. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 

att godkänna förvaltningschefgruppens upprättade förslag till genom-
förandeplan. 
 

Underlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-08-24 § 116. 

2. Preliminär tidplan. 
3. Idéstadium. 
4. Genomförande.  

 
Yrkande 

Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 
att godkänna förvaltningschefgruppens upprättade förslag till genom-

förandeplan. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition.  
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  

beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.  
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§ 285 
 

Förvärv av fastigheter på Repisvaara 

 
KS/2015:641   252 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att förvärva fastigheten Gällivare 6:5 om ca 27,4 ha för en köpeskilling 

av 1 765 000 kronor, 
 
att förvärva ca 12,7 ha av fastigheten Gällivare 8:13 för en köpeskilling 

av 1 030 000 kronor, 
 

att förvärva ca 8,9 ha av fastigheten Gällivare 9:17 för en köpeskilling av 
870 000 kronor, 

 
att medel för förvärven, 3 665 000 kronor, anvisas från konto 20002,  
ansvar 16101 till konto 2000604, ansvar 16101.  

 
Ärendebeskrivning 

Området Repisvaara södra kommer att planläggas i 2 etapper. Den första 
etappen ligger på mark som i dag ägs av kommunen. 
 

För område 2 krävs att kommunen förvärvar mark för att etappen skall 
kunna genomföras. Med anledning av detta har förhandlingar förts med 

ett antal markägare. 
 
Överenskommelse har träffats med ägarna till fastigheterna Gällivare 

6:5, Gällivare 8:13 och Gällivare 9:17. 
 

Köpeskillingarna har bestämts utifrån gjorda fastighetsvärderingar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Medel för förvärvet anvisas från konto 20002, ansvar 16101 till konto 
2000604, ansvar 16101. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
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att förvärva fastigheten Gällivare 6:5 om ca 27,4 ha för en köpeskilling 
av 1 765 000 kronor, 

 
att förvärva ca 12,7 ha av fastigheten Gällivare 8:13 för en köpeskilling 

av 1 030 000 kronor, 
 

att förvärva ca 8,9 ha av fastigheten Gällivare 9:17 för en köpeskilling av 
870 000 kronor, 
 

att medel för förvärven, 3 665 000 kronor, anvisas från konto 20002,  
ansvar 16101 till konto 2000604, ansvar 16101.  

 
Underlag 
1. Förslag till köpekontrakt Gällivare 6:5. 

2. Förslag till köpekontrakt del av Gällivare 8:13. 
3. Förslag till köpekontrakt del av Gällivare 9:17. 

4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-11-12 § 103. 
 
Yrkande   

Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  
 

att förvärva fastigheten Gällivare 6:5 om ca 27,4 ha för en köpeskilling 
av 1 765 000 kronor, 
 

att förvärva ca 12,7 ha av fastigheten Gällivare 8:13 för en köpeskilling 
av 1 030 000 kronor, 

 
att förvärva ca 8,9 ha av fastigheten Gällivare 9:17 för en köpeskilling av 
870 000 kronor, 

 
att medel för förvärven, 3 665 000 kronor, anvisas från konto 20002,  

ansvar 16101 till konto 2000604, ansvar 16101.  
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m.fl. förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebo m.fl. förslag.  
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§ 286 
 

Antagande av detaljplan för Robsam 1:3 

 
KS/2015:304   214 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta detaljplan för del av Robsam 1:3. 

 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i beslut 2014-06-16 § 126 och  

2015-04-27 § 113 medgett att detaljplan för Robsam 1:3 får upprättas 
för bostadsändamål, boende av tillfällig karaktär, typ vandrarhem, och 
kontor. 

 
Efter det har planhandlingar upprättas med syfte att möjliggöra att de 

byggnader som med tillfälligt bygglov är uppförda på fastigheten ska 
kunna få permanent bygglov och kunna utvecklas i sin användning.  
Användningen ska vara bostäder för både permanent och tillfälligt  

boende med tillhörande komplement samt kontor. Inom området finns 
också ett område som vid fastighetsregleringen blir avsatt för genom-

fartstrafik till en uppförd transformatorstation. 
 
Planen handläggs med ett standard förfarande, enligt Plan- och bygg-

lagen (2010:900) och är förenlig med den fördjupade översiktsplanen.  
 

Samråd angående förslaget har hållits under tiden 2 juli till och med  
30 augusti 2015 och planen har varit utställd för granskning under tiden 
24 september till och med 16 oktober 2015. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Detaljplanen bekostas av exploatören, Attraktiva bostäder AB. Fastig-
hetsägaren har också ansvar för framtagande av eventuella tekniska  
utredningar samt för genomförandet av planen. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 

att anta detaljplan för del av Robsam 1:3. 
 

Underlag 
1. Plankarta. 
2. Planbeskrivning. 

3. Utlåtande. 
4. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 126. 

5. Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 113. 
6. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-11-12 § 104. 
 

Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar  

 
att anta detaljplan för del av Robsam 1:3. 
 

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 

att avslå förslag till beslut med anledning av att socialdemokraterna har 
uppfattningen att detaljplan Robsam 1:3 skall avse endast permanent 
boende. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag mot Birgitta Larssons förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bernt Nordgrens  

förslag.  
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§ 287 
 

Detaljplan för del av Gällivare 12:74 m m. Öster om Treenighetens 
väg/Väg E 45 

 
KS/2015:674   214 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna upprättat granskningsutlåtande, 
 
att anta detaljplan för del av Gällivare 12:74 m.m. öster om Treenighet-

ens väg/Väg E 45. 
 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen i denna del av Gällivares tätort är att pröva  

förutsättningarna för nyetablering av handel, kontor samt lager. Planom-
rådet är beläget norr om och intill Europaväg 45 (E 45) och öster/söder 
om Treenighetens väg. Området ligger i nära anslutning till Malmhedens 

handels- och verksamhetsområde. Planområdet är beläget drygt 1,5 km 
norr om centrala Gällivare. En detaljplanplan för handel har tidigare  

tagits fram väster om detta område. Norr om området och Treenighetens 
väg ligger Gällivare ridanläggning. Avståndet till närmaste bostad som 
ligger söder om väg E 45 är ca  

120 m. Angöring till verksamheterna avses ske via Treenighetens väg. 
 

Bedömning av detaljplanens konsekvenser har gjorts med hjälp av en 
s.k. behovsbedömning. Bedömningen är att en särskild MKB inte behöver 
göras. Området ligger dock intill ett vattendrag som utgör Natura 2000 

(riksintresse). Åtgärdsförslag ges i planen för att skydda vatten som leder 
till vattendraget. 

 
Planområdet ligger inom riksintresse för värdefulla ämnen och mineraler. 
De förändringar som föreslås bedöms ej påverka riksintresset för värde-

fulla ämnen och mineraler på ett oacceptabelt sätt. 
 

Detaljplanen har varit på samrådsremiss från den  
14 november till den 5 december 2013. 
 

Samråd har skett genom remissförfarande med berörda statliga och 
kommunala instanser samt sakägare.  

 
Rubricerad detaljplan, daterad 2015-04-02, har varit tillgänglig för allmän 
granskning, under tiden 2015-04-30 till och med 2015-05-29. Annonse-
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ring inför granskning(tidigare benämnt utställning) har skett i lokaltidning 
i enlighet med PBL. 

 
Planhandlingarna har varit tillgängliga för allmän granskning på Miljö- och 

byggförvaltningen, Kommunhuset, Gällivare, samt på kommunens hem-
sida www.gallivare.se/detaljplan. 

 
Planhandlingarna har efter granskningsskedet (tidigare utställning) end-
ast redaktionellt kompletterats och behåller därmed dateringen  

2015-04-02. Detta granskningsutlåtande erhåller dateringen 2015-09-08. 
 

En fördjupad översiktsplan för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle har 
upprättas och antagits av Kommunfullmäktige (maj 2014). I den fördju-
pade översiktsplanen redovisas området som H/V, Handel och verksam-

heter. 
 

Gällivare kommun gör bedömningen att detaljplanen inte medför en be-
tydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning inte behö-
ver upprättas. 

 
Granskningsutlåtande daterat 8 september 2015 finns upprättat. 

 
Gällivare kommuns miljö- och byggnämnd beslutade den 17 november 
2011 att medge att detaljplaneläggning av Del av Gällivare 12:74, öster 

om Treenighetens väg/E 45, får prövas i en planprocess. 
 

Gällivare kommuns miljö- och byggnämnd beslutade den 23 april 2015 
att medge att detaljplaneläggning av Del av Gällivare 12:74, öster om 
Treenighetens väg/E 45, skickas ut för granskning. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 

att godkänna upprättat granskningsutlåtande, 
 

att anta detaljplan för del av Gällivare 12:74 m.m. öster om Treenighet-
ens väg/Väg E 45. 
 

Underlag 
1. Miljö- och byggnämnden 2015-10-15 § 107. 

2. Granskningsutlåtande. 
3. Plankarta. 

4. Planbeskrivning. 
5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-11-12 § 105. 
 

 

http://www.gallivare.se/detaljplan
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Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  

 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, 

 
att anta detaljplan för del av Gällivare 12:74 m.m. öster om Treenighet-

ens väg/Väg E 45. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl. förslag.  
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§ 288 
 

Energiplan för Gällivare kommun 2016-2018 

 
KS/2015:260   100 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta upprättat förslag till Energiplan för Gällivare kommun  

2016-2018. 
 
Ärendebeskrivning 

Förslag till Energiplan för Gällivare kommun 2016-2018 har upprättats. 
Enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering ska kommunen  

inneha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi 
i kommunen. Planen är den första Energiplanen för Gällivare kommun, 

därför fokuserar den på att forma grunden och bana väg för en än mer 
utvecklad och omfattande energiplan under nästkommande planperiod. 
Förslaget utgår från de nationella klimatmålen, de regionala målen för 

klimat och energi samt de lokala förutsättningarna som finns uppsatta i 
översiktsplanen, fördjupade översiktsplanen, handlingsplan för jämställd-

het samt miljöplanen för Gällivare kommun. 
 
Förslag till energiplan har skickats på remiss till samtliga nämnder och 

styrelsen i Gällivare kommun, samt till de politiska partier som finns  
representerade i kommunfullmäktige mandatperioden 2015-2018.  

Remisstiden var 4 maj -1 oktober 2015. Yttranden har inkommit från 
kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott, miljö- och byggnämnden, 
service- och tekniknämnden, Norrbottens sjukvårdsparti, Sverigedemo-

kraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna. 
 

Vissa revideringar har genomförts efter inkomna yttranden. Vilka det är 
framgår av beslutsunderlag 2, sammanställning av inkomna yttranden. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Antagandet av planen medför inte några direkta ekonomiska konsekven-

ser. Verkställigheten och arbetet med att nå uppsatta målområden ska 
arbetas in i nämndernas styrkort och förvaltningarnas ordinarie verksam-
het.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ett långsiktigt strategiskt planerande för tillförsel, distribution och energi-
användning skapar en tryggare framtid för de barn och ungdomar som 
växer upp i Gällivare kommun. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta upprättat förslag till Energiplan för Gällivare kommun  

2016-2018. 
 

Underlag 
1. Förslag till Energiplan för Gällivare kommun 2016-2018. 
2. Sammanställning av inkomna yttranden. 

3. Yttranden. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16 § 210. 

 
Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  

 
att anta upprättat förslag till Energiplan för Gällivare kommun  

2016-2018. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m.fl. förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 

har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebo 
m.fl. förslag.  
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 289 
 

Motion av Tomas Junkka (S) - Vidareutveckling av arbetet med personal-
försörjning i Gällivare kommun 

 
KS/2015:527   020 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att motionen anses besvarad då liknande projekt redan pågår. 
 
Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

I motionen föreslås att Gällivare kommun ska inrätta en projektanställ-
ning under personalfunktionen (3 år) med uppdrag att kartlägga rekryte-
ringssituationen på kort och lång sikt tillsammans med verksamheter och 

personalfunktionen, ta fram förslag till gemensamma områdesspecifika 
åtgärder på kort och lång sikt för att klara en bra personalförsörjning, 

beskriva kostnaderna för föreslagna åtgärder samt initiera och hålla i  
genomförandet av förslagen under de tre första åren. 
 

Med utgångspunkt från workshop med politiker och tjänstemän i juni 
2015 samt stora kommunledningsgruppens möte i augusti 2015 har en 

handlingsplan för kompetensförsörjning utarbetats och behandlats i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07 samt Kommunstyrelsen 
2015-10-26. De åtgärder som i enlighet med handlingsplanen kommer 

att genomföras överensstämmer i huvudsak med de förslag som lämnas i 
motionen. Gällivare kommun arbetar således redan med de frågor som 

väcks i motionen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att motionen anses besvarad då liknande projekt redan pågår. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Underlag 
1. Utredning angående vidareutveckling av arbetet med personalförsörj-

ning i Gällivare kommun. 
2. Motion av Tomas Junkka – Vidareutveckling av arbetet med personal-

försörjning i Gällivare kommun. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16 § 211. 

 
Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
Bifall till motionen. 

 
Lars Alriksson (M) yrkar  
 

att motionen anses besvarad då liknande projekt redan pågår. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 

kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Lars Alrikssons förslag.  
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§ 290 
 

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning 

 
KS/2015:12   019 
 
Kommunstyrelsen  beslutar 

 
att lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 

 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2015. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 291 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
KS/2014:547   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna entledigande av Tomas Nilsson (S) som ledamot i kommun-

styrelsens arbetsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 

Tomas Nilsson (S) har inkommit med en begäran om entledigande från 
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 292 
 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
KS/2014:547   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utse Roland Axelsson (S) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsut-

skott 
 
att utse Maria Åhlén (S) som ersättare i kommunstyrelsen arbetsutskott. 

 
Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Tomas 
Nilsson (S) upptas till behandling. 

 
Yrkande 
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att utse Roland Axelsson (S) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsut-

skott 
 
att utse Maria Åhlén (S) som ersättare i kommunstyrelsen arbetsutskott. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 293 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens samhälls-
planeringsutskott 

 
KS/2014:550   102 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna entledigande av Tomas Nilsson (S) som ledamot i kommun-
styrelsens samhällsplaneringsutskott. 
 

Ärendebeskrivning 
Tomas Nilsson (S) har inkommit med en begäran om entledigande från 

uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott. 
 

Underlag 
1. Avsägelse. 
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§ 294 
 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 

 
KS/2014:550   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utse Roland Axelsson (S) till ledamot i kommunstyrelsens samhälls-

planeringsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott  
efter Tomas Nilsson (S) upptas till behandling. 

 
Yrkande 

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att utse Roland Axelsson (S) till ledamot i kommunstyrelsens samhälls-

planeringsutskott. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  

beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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§ 295 
 

Lapplands kommunalförbunds reviderade budget 2016-2018, revidering 
av kommunens budgetplan 2016-2018 

 
KS/2015:222   041 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta Lapplands Kommunalförbunds detaljbudget för 2016 
 
att i och med denna förändring korrigera tidigare fastställd resultatbudget 

för Gällivare kommun åren 2016-2018. 
 

För Lapplands Kommunalförbund: 
Driftbudget 2016: 92 886 tkr. 

Driftbudget 2017: 94 572 tkr. 
Driftbudget 2018: 93 705 tkr. 
 

Bakgrund 
När kommunfullmäktige den 24 augusti 2015 fastställde budgetplanen 

2016-2018, så förelåg endast preliminärt budgetförslag för LKF. 
 
Lapplands kommunalförbund har överlämnat förslag till driftbudget  

2016-2018. Enligt direktionens beslut i protokollen från 2015-11-16 är 
budgeten för 2016 – 80 077 tkr. Till direktionens förslag har adderats s. k 

”fria nyttigheter” om 12 809 tkr per år. Sammanlagt blir LKFs budget för 
2016 – 92 886 tkr.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Fria nyttigheter för 2016 uppgår till 12 809 tkr, för åren 2017-2018 har 

samma belopp på de fria nyttigheterna antagits. Förändringen av budget-
förslaget innebär att budgeten blir 283 tkr lägre för 2016. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslut om Lapplands Kommunalförbunds budget kan medföra konse-

kvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 

 
att anta Lapplands Kommunalförbunds detaljbudget för 2016 

 
att i och med denna förändring korrigera tidigare fastställd resultatbudget 
för Gällivare kommun åren 2016-2018. 
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För Lapplands Kommunalförbund: 
Driftbudget 2016: 92 886 tkr. 

Driftbudget 2017: 94 572 tkr. 
Driftbudget 2018: 93 705 tkr. 

 
Beslutsunderlag 

1. LKF direktions protokoll 2015-11-16 § 75-76. 
2. Direktivens budgetuppdelning per år 2016-2018. 
3. Detaljbudget LKF 2016 

 
Yrkande 

Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta Lapplands Kommunalförbunds detaljbudget för 2016, 

 
att i och med denna förändring korrigera tidigare fastställd resultatbudget 

för Gällivare kommun åren 2016-2018 
 
För Lapplands Kommunalförbund: 

Driftbudget 2016: 92 886 tkr. 
Driftbudget 2017: 94 572 tkr. 

Driftbudget 2018: 93 705 tkr. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgren m.fl. förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 

har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Bernt Norsgren 
m.fl. förslag.  
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§ 296 
 

Projektering Helikopterbas 

 
KS/2015:757   537 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att bevilja 5 miljoner kronor till projektering helikopterbas vid Lapland 

Airport.   
 
att starta projektering under förutsättning Norrbottens Läns landstig  

träffar avtal med Gällivare kommun om att ersätta kommunen full ut om 
inte projektet med helikopterbasen genomförs. 

 
Ärendebeskrivning 

Norrbottens läns landstig (NLL) har efterfrågat om möjlighet att hyra  
helikopterbas vid Lapland Airport Gällivare. 
 

I nuläget är deras helikopterbas belägen vid Vassara träsk. Orsaken till 
NLL:s önskemål att flytta är både flygoperativa och organisatoriska.  

 
För helikopterbasen avses befintliga banor samt flygsystem använda. I 
övrigt behöv ny byggnad med kontor, övernattningsrum samt hangar på 

sammanlagt 1600 kvm byggas. 
 

Önskemålet från NLL är att byggstar sker under maj 2016 med färdigstäl-
lande i början av 2017. 
 

NLL är beredd att skriva ett 20 års hyresavtal med förlängning som täck-
er kommunens kostnader för anläggningen samt driften. 

 
För att klara byggstart enligt NLL:S önskade tidplan bör projektring starta 
omgående.  

    
Rune Blomster förvaltningschef informerar vid dagens sammanträde  

kl. 13.25-13.45. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Investeringen för helikopterbasen bedöms till ca 40-50 miljoner. En  
kalkyl håller på att tas fram till vecka 50.   

 
Projekteringen som beräknas 4-5 miljoner kr bör påbörjas under decem-
ber. 
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Beslut om slutliga investeringen bör tas senast i februari 2016. 
      

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga  

 
Förslag till beslut 

Service och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja 5 miljoner kronor till projektering helikopterbas vid Lapland 

Airport.   
 

att starta projektering under förutsättning Norrbottens Läns landstig  
träffar avtal med Gällivare kommun om att ersätta kommunen full ut om 
inte projektet med helikopterbasen genomförs. 

 
Yrkande 

Lars Alriksson (M) yrkar  
 
att bevilja 5 miljoner kronor till projektering helikopterbas vid Lapland 

Airport.   
 

att starta projektering under förutsättning Norrbottens Läns landstig  
träffar avtal med Gällivare kommun om att ersätta kommunen full ut om 
inte projektet med helikopterbasen genomförs. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition.  
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons  

förslag.  
 

 
  


