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Beslutande Jeanette Wäppling (V)  
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Ordförande 
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ersättare 
 

Monica Nordvall Hedström (M) 
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Övriga deltagande Ann-Katrin Karlsson  

Lennart Johansson, §§5-8,10-33  
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Hans Forsström, pwc, § 4 
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Alexander Kult, projektledare 

samhällsomvandlingen LKAB, § 8 
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Kommunchef 
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Utses att justera 
 

Roland Axelsson  
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och tid 
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Underskrifter Sekreterare  

________________________ 
Ann-Katrin Karlsson  
 

Paragraf  §1 - §33 

 Ordförande  
________________________ 

Jeanette Wäppling  
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________________________ 
Roland Axelsson  
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 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 
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Organ Kommunstyrelsen  
 

 

Sammanträdesdatum 2016-01-18 
 

 

Anslags uppsättande  2016-01-22  Anslags nedtagande 
 

2016-02-15  

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 

 

Underskrift  

____________________________________ 
Ann-Katrin Karlsson  
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

§ 1 

 
Delgivningar 

 
KS/2015:102   256 

 
Kommunstyrelsen besluta 
 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Delgivningarna finns i pärm på sammanträdet. 
 

Delgivningar 
1. 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 
 
2015:33 – Kommunala ansvarstaganden för egna hem och småhus i  

bostadsrättsform. 
 

2015:34 – Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2016 för lokaler med avtal 
knutna till konsumentprisindex, KPI. 

 
2015:37 – Ersättning vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2016. 

 
2015:38 – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 

SoL för år 2016. 
 
2015:39 – Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 

korttidsvistelse enligt LSS för år 2016.- 
 

2. KS/2015:811/141 
Kommunstyrelses ordförande har den 16 december 2015 yttrat sig om 
förslag till föreskrifter om ändring av Tillväxtverkets föreskrifter och all-

männa råd (TVFS 2009:2) om regionalt transportbidrag. 
 

3. KS/2015:37/106 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har den 18 december 2015 
inkommit med information om föreningens verksamhet. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

4. KS/2015:458/530 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 15 december 2015 inkommit med  

beslut om Länstransportplan för Norrbottens län 2014-2025, bidrag till 
effektivisering av det kommunala vägnätet för 2016. 

 
5. KS/2015:812/612 

Lapplands Kommunalförbund/Gymnasienämnden har den 16 december 
2016 inkommit med en ansökan om Riksidrottsgymnasium för längd och 
alpint för åren 2017-2020. 

 
6. KS/2015:372/141 

SportEvent, Gällivare Lapland har den 16 december 2015 inkommit med 
delårsrapport. 
 

7. KS/2015:40/107 
Inlandsbanan AB har den 17 december 2015 inkommit med information 

om ny VD för inlandsbanan. 
 
8. KS/2015:776/133 

Kommunstyrelsens ordförande har den 1 december 2015 undertecknat 
överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen Norrbotten 

om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i  
Sverige, s.k. ensamkommande barn. 
 

9. KS/2015:777/133 
Kommunstyrelsens ordförande har den 1 december 2015 undertecknat 

överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen Norrbotten 
om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn 
som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnads-

havare i Sverige. 
 

10. KS/2015:804/260 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 9 december 2015 inkommit med beslut 
om dispens att utföra röjningsarbete inom Dundrets naturreservat,  

Gällivare kommun. 
 

11. KS/2015:759/860 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 11 december 2015 inkommit med 
resultat av enkätundersökning minoritetsspråk för 2015. 

 
12. KS/2015:802/007 

Revisorerna, Gällivare kommun har den 3 december 2015 inkommit med 
slutdokument avseende granskning av samverkan mellan kommunen och 

landstinget kring palliativ vårdsamverkan. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

13. KS/2015:798/007 
Revisorerna, Gällivare kommun har den 8 december 2015 inkommit med 

slutdokument avseende granskning av vikariehanteringen inom barn-, 
utbildning- och kulturnämnden respektive socialnämnden. 

 
14. KS/2015:778/007 

Revisorerna, Gällivare kommun har den 3 december 2015 inkommit med 
slutdokument av granskning av socialnämnden avseende  hemsjuk-
vården. 

 
15. KS/2015:779/531 

Länstrafiken Norrbotten har den 3 december 2015 inkommit med  
prognos för täckning av trafikunderskott i Länstrafiken under år 2016. 
 

16. KS/2015:40/107 
Inlandsbanan AB har den 29 november 2015 inkommit med information 

om fungerande infrastruktur. 
 
17. KS/2015:40/107 

Inlandsbanan AB har den 24 november 2015 inkommit med information 
om reguljär persontrafik på inlandsbanan, besöksnäringens behov av bra 

kommunikationer. 
 
18. KS/2015:41/106 

Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet 7 oktober 2915 
samt26 november 2015. 

19. KS/2015:21/107 
Protokoll från styrelsemöte för TOP Bostäder AB 28 oktober 2015. 
 

20. KS/2015:39/107 
Protokoll från styrelsesammanträde för Inlandskommunernas ekonomiska 

förening 16 oktober 2015. 
 
21. KS/2015:22/107 

Protokoll från styrelsesammanträde för Gällivare Energi AB 16 december 
2015. 

 
22. KS/2015:25/107 
Protokoll från direktionsmöte för Lapplands Kommunalförbund 16 no-

vember 2015. 
 

23. KS/2015:717/000 
Protokoll från service- och tekniknämndens sammanträde 10 november 

2015 samt 8 december 2015. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

24. KS/2015:717/000 
Protokoll från barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträde  

9 september 2015, 6 oktober 2015 samt 11 november 2015. 
 

25. KS/2015:717/000 
Protokoll från socialnämndens sammanträde 3 december 2015. 

 
26. KS/2015:26/106 
Protokoll från Folkhälsorådets möte 1 december 2015. 

 
27. KS/2015:41/106 

Protokoll från Lokala brottsförebyggande rådets sammanträde 4 novem-
ber 2015. 
 

28. KS/2015:717/000 
Protokoll från Samrådsgruppen för minoritetsspråk 16 december 2015. 

 
29. KS/2015:717/000 
Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 15 december 2015. 

 
30. KS/2015:717/000 

Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 6 november 2015 samt  
4 december 2015. 
 

31. KS/2015:24/107 
Protokoll från Ungdomsrådet 14 oktober 2015. 

 
32. KS/2015:656/106 
Sveriges Kommuner och Landsting, nyhetsbrev 4, 2015, nyheter inom  

e-handel och e-upphandling. 
 

33. KS/2015:35/103 
Kommunförbundet Norrbotten, nyhetsbrev november 2015. 
 

34. KS/2015:36/106 
Energikontoret Norr, nyhetsbrev nr 4, 2015. 

 
35. KS/2015:102/256 
Umeå Tingsrätt har den 3 december 2015 meddelat att domstolen av-

skriver målet. 
 

36.  KS/2015:831/511 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 14 december 2015 beslutar om upp-

hävande av lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 831 
i Gällivare kommun. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 2 
 

Delegationsbeslut 

 
KS/2015:42   702 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 

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

nings/delegationspärm på sammanträdet. 
 

Anmälningar 
 

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen 
fattat följande beslut 
 

1. KS 2015:718/141 
Beviljat Norrbottens Föreningsarkiv 6 500 kr. i bidrag för år 2016.

   
Utvecklingschef har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 
beslut 

 
2. KS 2015:763/141 

Tjuonajokk AB erhåller stöd för marknadssamarbete med 10 000 kr. 
 
3. KS 2015:784/809 

Gällivare Endurance Club erhåller stöd till Laponia Triathlon med  
40 000 kr. för marknadsföring m.m. 

 
Upphandlingsansvarig har på delegation av kommunstyrelsen fattat  
följande beslut 

 
4. KS 2015:810/050 

Antagit anbud från Söderberg & Parners Insurance Consulting AB avse-
ende försäkringsmäklare för Gällivare kommun och TOP bostäder AB,  
avtalstid två år, 2016-01-01—2017-12-31 med rätt för beställaren att 

förlänga avtalet med ett år. 
 

Minoritetsspråkhandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen  
fattat följande beslut 
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   Utdragsbestyrkande 

 

5. KS 2015:673/805 
Beviljat Gällivare Riksteaterförening minoritetsspråksmedel med  

14 481 kr i syfte att sätta upp föreställningen ”Reaktor” av giron Sami 
Teahter. 

 
6. KS 2015:755/805 

Avslagit ansökan från Samerådets svenska sektion om 10 000 kr i mino-
ritetsspråksmedel avseende språksupport vid en resa till Millemont i 
Frankrike 

 
7. KS 2015:772/805 

Beviljat förskoleenheten vid Gällivare kommun minoritetsspråksmedel 
med 2 100 kr. för inköp av barnbokslitteratur på meänkieli. 
 

8. KS 2015:773/805 
Beviljat Lillsjöns förskola 9 000 kr. i minoritetsspråksmedel för språkstöd 

på förskolan vårterminen 2016. 
 
9. KS 2015:733/805 

Beviljat Lövberga vård- och omsorgsboende 4 000 kr ur minoritets-
språksmedlen i syfte att arrangera en häst- och slädtur för de boende på 

Lövberga. 
 
10. KS 2015:58/805 

Beviljat Lillsjöns förskola 39 200 kr till timanställning av en samisk-
talande pedagog under vårterminen 2015. 

 
11. KS 2015:57/805 
Beviljat Lillsjöns förskola 11 400 kr till anställning 4 tim/vecka av en 

finsktalande person under vårterminen 2015. 
 

Lotterihandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat  
följande beslut 
 

12. KS  
Beviljat lotteriverksamhet till Vänsterpartiet i Gällivare för perioden  

2015-12-05—2018-12-04. 
 
13. KS 

Beviljat lotteriverksamhet till HSO i Gällivare för perioden 2016-01-01—
2018-12-31. 

 
Vik. Alkoholhandläggare har på delegation av kommunstyrelsen fattat  

följande beslut 
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   Utdragsbestyrkande 

 

14. KS 2015:42/702 
Tillstånd till Hakkas GoIF enligt 8 kap. 2 § alkohollagen för servering av 

alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap. 
 

Övrigt 
15. Protokoll har inkommit från: 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16, 2015-12-08 samt  
  2015-12-21. 
- Kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott 2015-12-17. 
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§ 3 
 

Kurser och konferenser samt återkoppling 

 
KS/2016:12   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande deltar via region-

ala uppdrag för Gällivare kommuns räkning på Euoropaforum XXII 25-26 
februari 2016, 
 

att Benny Blom (M) och en vakant från majoriteten samt Birgitta Larsson 
(S) åker på Europaforum XXII 25-26 februari 2016, 

 
att i övrigt lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
1. Aktuell avfallspolitik i Skellefteå den 16 mars 2016 på Skellefteå 

Stadshotell. 
2. Europaforum XXII Norra Sverige samlar regionala och kommunala  

politiker den 25-26 februari 2016 på Pite havsbad. Sista anmälnings-
dag 12 februari 2016. Konferensavgift 2 000 kr exkl. moms. 

3. Riksidrottsförbundet m.fl. inbjuder till Dialog kring idrottsfrågor och 

integration den 29 januari 2016 i Piteå. Sista anmälningsdag 22 janu-
ari 2016. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 4 
 

Ansvarsutövande 2015, Kommunstyrelsen Gällivare 

 
KS/2015:837   007 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga ärendet med godkännande till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag från de förtroendevalda revisorerna fått i uppdrag 

att genomföra granskning av ansvarsutövande i kommunen.  
 

Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är styrelsens och 
övriga nämnders ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsen-

lig och säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig del av revisorer-
nas årliga granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt uppdrag från 
fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen 

fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och resul-
tatet i förhållande till fullmäktiges uppdrag.  

För år 2015 års verksamhet har revisionen beslutat att genomföra den 
årliga ansvarsutövningen med inriktning på:  
 Ledning, styrning ekonomi och kontroll  

 Uppföljning av revisorernas tidigare granskningar och synpunkter  
 

Prövning av ansvarsutövandet sker utifrån ett antal kontrollmoment samt 
hearing med respektive styrelse/nämnde. Kontrollmomenten och iaktta-
gelser, vilka helt bygger på dokumentationsgranskningen, framgår av 

diskussionsunderlaget.  
 

Hans Forsström, pwc samt Gällivare kommuns revisorer Sven-Erik Nils-
son, Eva Nyström, Börje Johansson och Rune Hedberg deltar mellan kl. 
10.05 och 11.40. 

 
Underlag 

1. Inbjudan till överläggningar med kommunens revisorer. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 5 
 

Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information 

 
KS/2016:13   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att på kommunstyrelsen 29 februari 2016 ges en grundlig information  

gällande ensamkommande barn och flyktingar, 
 
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 informera att bredbandsstrategin kan vara klar till maj 

2016. Vissa bostadsområden kan erbjudas stadsnät från maj 2016. 
 

Anders Åhl t.f. förvaltningschef ger en lägesrapport gällande evakue-
ringsboende.  
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 6 
 

Information om samhällsomvandlingen 

 
KS/2016:8   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 med anledning av LKABs information. Vad ska 
kommunen ha för strategi gällande markreserv? 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 7 
 

Tf förvaltningschef för kommunledningskontoret 

 
KS/2015:90   023 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att förlänga förordnande för Anders Åhl som t.f. förvaltningschef fram till 

utgången av år 2016.   
 
Ärendebeskrivning 

Arbetsgivaren avser att förlänga informationschefen Anders Åhls uppdrag 
som tf. förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen fram till ut-

gången av år 2016. 
 

Förhandlingar med de fackliga organisationerna har genomförts 2016-01-
08. De fackliga organisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens 
förslag. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Ligger i ram. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 
 

Förslag till beslut 
 
att förlänga förordnande för Anders Åhl som t.f. förvaltningschef fram till 

utgången av år 2016.   
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 § 239. 
2. MBL protokoll 2015-01-08. 

 
Yrkande 

Benny Blom (M) yrkar  
 
att förlänga förordnande för Anders Åhl som t.f. förvaltningschef fram till 

utgången av år 2016.   
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Bloms förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 

i enlighet med Benny Bloms förslag.    
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 8 
 

Besök av LKAB 

 
KS/2016:87   106 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
LKAB, Dan Johansson avdelningschef och Alexander Kult projektledare 

samhällsomvandlingen Malmberget informerar om; 
 

Modeller för kompensation klara, hur LKAB ska ersätta dem som måste 
sälja och flytta på grund av gruvdriften. 

 
LKAB:s utmaningar 
 Vikande marknad 

 Ekonomiskt resultat och konkurrenskraft 
 Ökad produktion och ökad produktivitet 

 Samhällsomvandling i Kiruna och Malmberget 
 Järnmalmspriset 1990-2015 
 Nya ersättningsmodeller 

 
Ersättning till dem som äger en fastighet, villaägare eller hyreshus 

 Val mellan två erbjudande, ett hus likvärdigt med det de har eller en 
summa pengar som motsvarar marknadsvärdet plus 25 procent. 

 

När det gäller bostadsrättsföreningar skiljer sig förfarandet. 
 

De som hyr en lägenhet får en förtur till äldre och nyare lägenhet (med 
en hyresupptrappning på sju år). 
 

Företag, organisationer och myndigheter får erbjudande om ersättnings-
hus, pengar eller ny lokal (om man hyr) med hyresupptrappning fem år. 

 
LKAB redovisade även köp och flyttidplan för bostäder Malmberget. 
 

Informationen pågår kl. 13.00- 14.15. 
 

Underlag 
1. Powerpoint presentation. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 9 
 

Uppdrag till TOP bostäder AB gällande Modulhus 

 
KS/2015:827   231 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att ge TOP-bostäder uppdraget att utreda möjligheten att i egen regi 

uppföra, äga och förvalta högkvalitativa och prisvärda modulbostäder för 
i första hand mindre hushåll, flyktingar och ungdomar. 
 

Ärendebeskrivning 
Det föreligger ett stort behov av att snabbt uppföra nya bostäder av vari-

erande slag i Gällivare kommun. Dels till följd av samhällsomvandlingen 
men också för att stimulera omflyttning och tillskapa reella möjligheter 

till förstagångsboende för ungdomar. Till detta ska läggas flyktingsituat-
ionen där landets kommuner förväntas ta ett ännu större ansvar att till-
handahålla boende. Det är av stor vikt att närmare granska olika alterna-

tiv som byggmarknaden erbjuder, däribland möjligheten att uppföra så 
kallade modulhus i Gällivare.    

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge TOP-bostäder upp-

draget 
 

att utreda möjligheten att i egen regi uppföra, äga och förvalta högkvali-
tativa och prisvärda modulbostäder för i första hand mindre hushåll, flyk-
tingar och ungdomar. 

 
Yrkande 

Joakim Nordstrand (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att ge TOP-bostäder uppdraget att utreda möjligheten att i egen regi 

uppföra, äga och förvalta högkvalitativa och prisvärda modulbostäder för 
i första hand mindre hushåll, flyktingar och ungdomar. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Joakim Nordstrand m.fl. förslag till beslut under propo-

sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Joakim Nordstrand m.fl. förslag.  
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§ 10 
 

Information - Åtgärdsplan, problem med sammanträde i Lex Meeting 

 
KS/2015:824   005 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att politikerportalen hålls igång tills Lex Meeting fungerar tillfredställande, 

 
att godkänna upprättad åtgärdsplan. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträde med samhällsplaneringsutskottet 2015-12-17 uppstod 

problem för användarna med Lex Meeting. Applikationen stängde av med 
jämna mellanrum och en handling kunde inte laddas ner. 

 
Felsökning har påbörjats 2015-12-18 och utifrån detta har ett förslag på 
åtgärdsplan tagits fram. 

 
Anders Åhl informerar om lägesrapport 18 januari 2016. 

 
Informationen pågår kl. 14.55-15.00. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga särskilda 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga särskilda 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
 
att politikerportalen hålls igång tills Lex Meeting fungerar tillfredställande, 

 
att godkänna upprättad åtgärdsplan. 

 
Underlag 
1. Åtgärdsplan. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 § 236. 
3. Lägesrapport 18 januari 2016. 
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Yrkande 
Fredric Olofsson (MaV) yrkar  

 
att politikerportalen hålls igång tills Lex Meeting fungerar tillfredställande, 

 
att godkänna upprättad åtgärdsplan. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-
slutat i enlighet med Fredric Olofssons förslag.  
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§ 11 
 

Utredningsuppdrag LEX avseende ladda ner till andra plattformar 

 
KS/2015:791   005 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga redovisningen till handlingarna, 

 
att kommunstyrelsen utser en politisk referensgrupp bestående av två 
ledamöter från majoriteten och en från oppositionen för fortsatt utveckl-

ing av Lex Meeting. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i januari 2015, § 29 beslutat om anskaffande av 

Lex Meeting, Solarplexus IT:s applikation för digitala sammanträden, som 
är integrerad med befintligt dokument- och ärendehanteringssystem. 
 

Samtidigt beslutade kommunstyrelsen om att applikationen DocuNotes 
och Politikerportalen därigenom upphör att vara standardlösning för dis-

tribution av handlingar. Lex Meeting ersätter därigenom tidigare manuell 
hantering av utskick av kallelser och handlingar till ledamöter och ersät-
tare i styrelser och nämnder. 

 
Under våren och hösten 2015 har Gällivare kommun arbetat med de för-

utsättningar som fordrats för införande av den nya applikationen. Det har 
rört sig om uppdatering av serverplattform, installation och utprovning av 
den nya applikationen, testkörning på sammanträde samt installation av 

applikationen på respektive förtroendevalds iPad samt utbild-
ning/introduktion till förtroendevalda av applikationen på sammanträde. 

 
Den version av applikationen som Gällivare kommun för närvarande kör 
tillhör den första fasen av utveckling vilket innebär en möjlighet för för-

troendevalda och tjänstemän att hantera sammanträdeshandlingar 
dvs hela kedjan från utskick till att öppna och läsa och infoga eventuella 

kommentarer. Den första fasens utveckling pågår för närvarande och ap-
plikationen kommer att släppas i en version för Android preliminärt under 
första kvartalet 2016 varefter en version för Windows släpps preliminärt 

under andra halvåret av 2016. Utvecklingen av applikation för Windows 
kommer troligtvis stödja standardversionen av Windows vilket gör det 

möjligt att köra i persondator likväl som i läsplatta. 
 
Den andra fasens utveckling kommer att innebära en möjlighet för för-

troendevalda och tjänstemän att hantera sammanträdet dvs att med 
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hjälp av applikationen kunna anmäla närvaro, hantera votering, automa-
tiskt få närvarolista som handling, begäran av ordet, begäran av replik 

hantering av talarlista, talartid och reservationer. 
 

Sammantaget innebär Lex Meeting en mer rationell hantering när det 
gäller utskick av handlingar. 

 
Bedömningen är att arbetsgruppen behöver fortsätta sitt arbeta fram till 
det att införandet av de utökade funktioner som kommer efter det att fas 

två av utvecklingen av applikationen är färdigställd. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Gällivare kommun har redan bekostat applikationen varför inga ytterli-
gare kostnader tillkommer förutom licenskostnad på 37500 kronor per år. 

Kostnad för personella resurser avseende hantering av process, rutiner, 
introduktion/utbildning med mera tillkommer. 

   
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Utredaren bedömer att frågan/ärendet inte medför några konsekvenser 

för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att lägga redovisningen till handlingarna, 
 

att kommunstyrelsen utser en politisk referensgrupp bestående av två 
ledamöter från ledningen och en från oppositionen för fortsatt utveckling 
av Lex Meeting. 

 
Underlag 

1. Beskrivning – utveckling av produkten Lex Meeting på olika platt-
formar. 
2. Genomförda och planerade aktiviteter inom ramen för Lex projekt. 

3. Åtgärdsplan problem med sammanträde i Lex Meeting. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 § 231. 

 
Yrkande 
Bernt Nordgrens (NS) yrkar  

 
att lägga redovisningen till handlingarna, 

 
att kommunstyrelsen utser en politisk referensgrupp bestående av två 

ledamöter från majoriteten och en från oppositionen för fortsatt utveckl-
ing av Lex Meeting. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat i enlighet med Bernt Nordgrens förslag.  
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§ 12 
 

TOP bostäder ABs rapport enligt bolagsordningen för perioden jan-sep 
2015 

 
KS/2015:30   107 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att med beaktande lägga rapporten i enlighet med bolagsordningen till 
handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
TOP bostäder AB skall enligt bolagsordningen inkomma med en rapport 

till kommunstyrelsen. 
 

TOP bostäder AB har den 18 november 2015 inkommit med en kvartals-
rapport för perioden jan – sep 2015. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att med beaktande lägga rapporten i enlighet med bolagsordningen till 
handlingarna.  

 
Underlag 

1. Rapport 2015-11-17. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 § 225. 
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§ 13 
 

Kommunens aktivitetsansvar avseende icke skolpliktiga ungdomar 

 
KS/2015:389   620 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda optimal organisatorisk 

tillhörighet utifrån kvalité, samverkansmöjligheter samt ekonomiska för-
utsättningar. 
 

Ärendebeskrivning 
Sedan kommunfullmäktiges beslut 2012-03-12 § 12 att verkställigheten 

av uppföljningsansvaret enligt Skollagen ska förläggas till barn-, utbild-
ning-och kulturnämnden har Gällivare kommuns informationsansvar en-

ligt 29 kap. 9 § Skollagen hanterats av Barn-, utbildning- och kulturför-
valtningen. Arbetet organiseras så att 0,5 skolkuratorstjänst inom cen-
trala Elevhälsan arbetar med informationsansvaret.  

 
Utifrån en lagändring i 29 kap. 9 § Skollagen som trädde i kraft 1 januari 

2015 har kommunen även att aktivitetsansvar. Det krävs enligt barn-, 
utbildning- och kulturnämnden att Gällivare kommun sätter in andra och 
mer omfattande resurser och insatser än tidigare. Aktivitetsansvaret om-

fattar fler målgrupper, dokumentation, register, nationell statistik samt 
att erbjuda ungdomarna en utökad bredd av lämpliga individuella insat-

ser. Arbetet blir därför mer tidskrävande och skolkuratorns kompetens 
och arbetsområde blir otillräckligt.  
 

Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutade 2015-04-21 § 66 att  
föreslå kommunstyrelsen att se över den organisatoriska tillhörigheten 

och genom kommunsamverkan utveckla kommunens aktivitetsansvar 
samt se över hur man skapar ekonomiska förutsättningar för arbetet  
utifrån lagändringen den 1 januari 2015.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har anfört att lagändingen medför 
än mer arbete och resurser till arbetet. Arbetet kräver dessutom ut-
rymme för samordning där gymnasieskolan är en självklar aktör. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har anfört att sedan kommunfull-
mäktiges beslut 2012-03-12 § 12 har grundskolans elever haft tillgång till 
0,5 tjänst mindre skolkurator i elevnära arbete.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda optimal organisatorisk 

tillhörighet utifrån kvalité, samverkansmöjligheter samt ekonomiska för-
utsättningar. 

 
Underlag 
4. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2015-04-21 § 66. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 § 226. 
 

Yrkande 
Lars Alriksson (M) yrkar  
 

att uppdra till kommunledningskontoret att utreda optimal organisatorisk 
tillhörighet utifrån kvalité, samverkansmöjligheter samt ekonomiska för-

utsättningar. 
 
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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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 14 
 

Handläggning av tillfälliga skoterförbud 

 
KS/2015:751   511 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta förslag till ny handläggningsrutin för beslut om tillfälliga skoter-

förbud i Gällivare kommun, som också innehåller ett förtydligande av 
uppdraget för Samrådsgruppen för samebyar, samt  
 

att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med ”Beslut om 
tillfälliga skoterförbud enligt Terrängkörningslagen (1975:1313, §3) och 

Terrängkörningsförordningen (1978:594, § 15 punkt 1 och § 16)”.  
Beslutande är ordföranden i Samrådsgruppen för samebyar. 

 
Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun har enligt Terrängkörningslagen (1975:1313, §3) och 

Terrängkörningsförordningen (1978:594, § 15 punkt 1 och § 16) att fatta 
beslut om tillfälliga skoterförbud till skydd för rennäringen. Ärendena  

behandlas i Samrådsgruppen för samebyar efter önskemål från berörda 
samebyar. 
 

Vid kontakter med Länsstyrelsen, rennäringsenheten har det framkommit 
ett behov av att justera Gällivare kommuns tillämpning av lagstiftningen 

för att få en rättssäker handläggning. Det har också kommit önskemål 
från samebyarna om en snabbare beslutsprocess vid vissa tillfällen. Mot 
bakgrund av detta har Samrådsgruppen för samebyar beslutat om en  

revidering. Det föreliggande förslaget omfattar ett förtydligande av Sam-
rådsgruppens uppgift, ny och bättre handläggningsrutin samt komplette-

ring av kommunstyrelsens delegationsordning.   
 
Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget bedöms inte beröra barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att anta förslag till ny handläggningsrutin för beslut om tillfälliga skoter-
förbud i Gällivare kommun, som också innehåller ett förtydligande av 

uppdraget för Samrådsgruppen för samebyar, samt  
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med ”Beslut om 

tillfälliga skoterförbud enligt Terrängkörningslagen (1975:1313, §3) och 
Terrängkörningsförordningen (1978:594, § 15 punkt 1 och § 16)”. Beslu-

tande är ordföranden i Samrådsgruppen för samebyar. 
 

Underlag 
1. Utredning Utvecklingsenheten. 
2. Förslag Handläggning av tillfälliga skoterförbud i Gällivare kommun. 

3. Utdrag ur berörd lagstiftning. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 § 227. 

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

 
att anta förslag till ny handläggningsrutin för beslut om tillfälliga skoter-

förbud i Gällivare kommun, som också innehåller ett förtydligande av 
uppdraget för Samrådsgruppen för samebyar, samt  
 

att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med ”Beslut om 
tillfälliga skoterförbud enligt Terrängkörningslagen (1975:1313, §3) och 

Terrängkörningsförordningen (1978:594, § 15 punkt 1 och § 16)”. Beslu-
tande är ordföranden i Samrådsgruppen för samebyar. 
 

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

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl. förslag.  
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§ 15 
 

Ansökan om tilläggsanslag avseende reparation av ishallen i Malmberget 

 
KS/2015:653   828 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att avslå ansökan om tilläggsanslag med hänvisning till att förhandlingar 

pågår om förvärv av ishallen för att säkra dess verksamhet. 
 
Reservation 

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

 
Ärendebeskrivning 

Malmbergets AIF har den 14 oktober inkommit med en ansökan om till-
äggsanslag avseende reparation av ishallen i malmberget. MAIF skriver 
att det har tillkommit oförutsedda, nödvändiga kostnader, som inte varit 

med i tidigare anslagsbegäran.  
 

Dessa ej budgeterade kostnaderna har medfört att det saknas 103 920 
kronor, se beslutsunderlag 1.  
 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-30 § 279 att avslå ansökan om 
medel med hänvisning till att förhandlingar pågår om förvärv av ishallen 

för att säkra dess verksamhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Malmbergets AIF ansöker om tilläggsbidrag om 103 920 kronor för oför-
utsedda kostnader. 

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

för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att avslå ansökan om tilläggsanslag med hänvisning till att förhandlingar 
pågår om förvärv av ishallen för att säkra dess verksamhet. 

 
Underlag 
1. Ansökan tilläggsanslag MAIF. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 § 228. 
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Yrkande 

Joakim Nordstrand (MP) yrkar  
 

att avslå ansökan om tilläggsanslag med hänvisning till att förhandlingar 
pågår om förvärv av ishallen för att säkra dess verksamhet. 

 
Birgitta Larsson (S) yrkar  
 

att tillstyrka Malmbergets AIF:s ansökan om tilläggsbidrag med 103 920 
kronor för oförutsedda utgifter. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Joakim Nordstrands förslag mot Birgitta Larssons  

förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Joakim 

Nordstrands förslag.  
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§ 16 
 

Utredningsdirektiv för framtida matproduktion 

 
KS/2015:792   622 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna framtaget utredningsdirektiv och uppdra till kommunled-

ningskontoret att påbörja arbetet att utse lämplig extern utredare för 
uppdraget, 
 

att för uppdraget anvisa medel med 400 tkr från 15101 verksamhet 2632 
utredningar, 

 
att styrgrupp för utredningen är tre från majoriteten samt två från oppo-

sitionen och ordförande för Matlaget, 
 
att från majoriteten utse Lars Alriksson (M), Henrik Ölvebo (MP) och 

Bernt Nordgren (NS) till styrgrupp, 
 

att oppositionens val av två ledamöter utses på kommunstyrelsen  
29 februari 2016. 
 

Jäv 
Joakim Nordstrand (MP) anför jäv och deltar varken vid överläggning  

eller beslut. 
 
Ajournering kl. 15.35-15.40. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslag till utredningsdirektiv för framtida matproduktion inom Gällivare 
kommuns verksamheter är framtaget. Detta grundar sig på diskussioner 
mellan företrädare för Matlaget i Gällivare AB och Gällivare kommun. 

 
Förslag till beslut 

att godkänna framtaget utredningsdirektiv och uppdra till kommunled-
ningskontoret att påbörja arbetet att utse lämplig extern utredare för 
uppdraget, 

 
att för uppdraget anvisa medel från … 

 
att styrgrupp för utredningen är kommunstyrelsens arbetsutskott och 
ordförande för Matlaget. 
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Underlag 
1. Förslag till direktiv för kostutredning Gällivare. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 § 229. 
 

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

 
att godkänna framtaget utredningsdirektiv och uppdra till kommunled-
ningskontoret att påbörja arbetet att utse lämplig extern utredare för 

uppdraget, 
 

att för uppdraget anvisa medel med 400 tkr från 15101 verksamhet 2632 
utredningar, 
 

att styrgrupp för utredningen är tre från majoriteten samt två från oppo-
sitionen och ordförande för Matlaget, 

 
att från majoriteten utse Lars Alriksson (M), Henrik Ölvebo (MP) och 
Bernt Nordgren (NS) till styrgrupp, 

 
Birgitta Larsson (S) yrkar 

 
att oppositionens val av två ledamöter utses på kommunstyrelsen  
29 februari 2016. 

  
Propositionsordning 

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

Birgitta Larssons förslag.  
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§ 17 
 

Aktivitetsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
KS/2015:723   026 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna aktivitetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen med  

följande förändring aktivitet marknadsföring starten tidigareläggs till  
februari 2016. 
 

Ärendebeskrivning 
Rapport om översyn av samhällsbyggnadsförvaltningen i Gällivare kom-

mun har presenterats Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra till kommunchefen 

att ta fram ett förslag på aktivitetsplan med anledning av rapporten till 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2015. 
 

I rapporten föreslås åtgärder inom tre olika områden – struk-
tur/organisation, styrning/styrsystem samt samarbete/kultur. De tre  

områdena går delvis in i varandra och flera av de förslag till åtgärder som 
utredaren lämnar berör fler än ett område. De områden som behöver  
utvecklas berör främst beslutsprocessen, samhällsbyggnadsförvaltning-

ens roll i kommunen, förvaltningsinterna processer, personella resurser 
och kompetenser samt marknadsföring av samhällsomvandlingsprojektet. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 21 december 2016 § 224 att 
lämna ärendet lämnas öppet till kommunstyrelsen 18 januari 2016 samt 

komplettera med en aktivitets- och tidsplan. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inom budgetram. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 

 
Förslag till beslut 
 

att godkänna aktivitetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Underlag 
1. Aktivitetsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 § 224. 

3. Aktivitets- och tidplan för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Yrkande 

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

att godkänna aktivitetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen med  
följande förändring aktivitet marknadsföring starten tidigareläggs till  

februari 2016. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl. förslag.  
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§ 18 
 

Kunskapshuset 

 
KS/2013:516   299 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbete med  

lokalprogram, skisser, övriga nödvändiga utredningar samt efterföljande 
detaljplanearbete för Kunskapshuset. 
 

att ur ramanslag projekt verksamhetslokalerna 20003 på 100 000 tkr 
(exploatering samhällsomvandling) anvisa 4 500 tkr till ansvar 16101, 

projekt 2000302, 
 

att berörda parter såsom fastighetsägare m.fl. ska involveras i detta  
arbete i ett inledande skedet. 
 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet:  

Vi är positiva till att påbörja arbetet med Kunskapshuset med anledning 
av att detta i första hand är en ersättning för Välkommaskolan och Lapp-
lands Lärcenter som måste bort från Malmberget inom kort. Däremot  

anser vi att berörda parter såsom fastighetsägare m.fl. måste involveras i 
detta arbete i det inledande skedet. 

 
Ärendebeskrivning 
I Kommunfullmäktiges beslut (2014-09-29 § 102) så beslutades att upp-

föra ett Kunskapshus inom kvarteret Nya skolan i Gällivare centrum. 
Kunskapshuset är i första hand en ersättning för Välkommaskolan och 

Lapplands Lärcentra, men för att skapa ett levande centrum planeras 
även andra funktioner att inrymmas i kvarteret.  I ett inledande skede 
behöver lokalprogram och programskisser tas fram som underlag till det 

fortsatta arbetet. Detta arbete kommer att ske i dialog med verksamhet-
en, och kommer att fungera som underlag till detaljplanearbetet samt  

efterkommande projektering. Befintliga verksamheter och funktioner 
inom kvarteret, som t.ex. parkeringar, museum, café, fritidsgård och  
restaurang kommer att påverkas av planerna. Dessa funktioner tas också 

med och utreds inom uppdraget. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Budget för programarbetet samt detaljplan beräknas uppgå till 4 500 tkr. 
Enligt tidigare beslut i KF (2014-11-17 § 136) har 70 000 tkr i ramanslag 
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anvisats till samhällsbyggnadsförvaltningen. Hittills 53 957 tkr omförde-
lats till samhällsomvandlingsprojekt. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ett nytt kunskapshus innebär positiva konsekvenser för barn och ung-
domar, då ändamålsenliga, moderna lokaler skapas i centrum av  

Gällivare. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbete med  
lokalprogram, skisser, övriga nödvändiga utredningar samt efterföljande 

detaljplanearbete för Kunskapshuset. 
 

att ur ramanslag på 70 000 tkr (exploatering samhällsomvandling) anvisa 
4 500 tkr till ansvar 16101, projekt 2000302. 
 

Underlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-29 § 102. 

2. Utkast genomförandebeskrivning. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-12-21 § 107. 
 

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

 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbete med  
lokalprogram, skisser, övriga nödvändiga utredningar samt efterföljande 

detaljplanearbete för Kunskapshuset. 
 

att ur ramanslag projekt verksamhetslokalerna 20003 på 100 000 tkr 
(exploatering samhällsomvandling) anvisa 4 500 tkr till ansvar 16101, 
projekt 2000302. 

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

 
att berörda parter såsom fastighetsägare m.fl. ska involveras i detta  
arbete i ett inledande skedet. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Benny Blom m.fl. och Birgitta Larsson m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 

kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Benny Blom m.fl. och  
Birgitta Larsson m.fl. förslag.  
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§ 19 
 

Grön-, blå- och vitstrukturplan, 

 
KS/2014:479   330 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta de framtagna riktlinjerna i grön-, blå- och vitstrukturplanen, 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att föreslå service- och tekniknämnden med fritid som projektägare att 
genomföra pilot/test av planen ”demo” i samverkan med samhällsbygg-

nadsförvaltningen.  
 

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

 
Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet:  
 
Socialdemokraterna anser att planen i sin helhet är alltför abstrakt och 

kostsam, samt att de ekonomiska anläggnings- och driftkonsekvenserna 
är otydliga och inte färdigutredda. Någon analyserad kostnadskalkyl finns 

inte framtagen för projektet, vad avser hela genomförande och den lång-
siktiga driften. 
 

Ärendebeskrivning 
Grön-, blå- och vitstrukturplanen är en strategi för parkmiljöer-, kreativ 

snöhantering- och vatten som rekreationsområde och är en del av fort-
satt fördjupning i helhetsprojektet för centrum. Planen kommer utifrån 
samlat grepp gällande de offentliga rummen hantera kopplingar inom 

centrum och närliggande områden, stråk och viktiga grön- och vattenom-
råden utifrån sommar- och vinterperspektiv.  Rörelsemönster och behov 

utifrån olika årstider är en viktig del av att skapa förutsättningar för at-
traktiva mötesplatser under barmarksperioden samt bidra till en attraktiv 
vintersportort.   

 
För att planera för vita, gröna och blå strukturer och skapa en hållbar 

helhetsstruktur berörs olika områden. Planen redovisar för sju områden – 
utmaningar att hantera för att skapa en god helhet gällande utemiljö och 
snö-, vattenhantering. Dessa utmaningar förklaras och beskrivs i planen 
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samt genererar riktlinjer för varje utmaning. Riktlinjerna är vägledande 
hur kommunen fortsatt arbetar med utemiljöer.  

 
Arbetet med planen har inkluderat sammarbete med LTU genom pro-

jektet Attract. Tillsammans med Sweco, intern arbetsgrupp och Attract 
har ett demoprojekt för planen tagits fram. Syftet med demoprojektet är 

att testa delar av förslag som grön-, blå- och vitstrukturplanen redovisar, 
under en kortare period vintern 2016. Test av planen möjliggör även för 
utvärdering, som genererar viktigt underlag till framtida genomförande.   

    
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade  

12 november 2015 att remittera grön-, blå och vitstrukturplanen till de 
politiska partierna, för synpunkter. Grön-, blå och vitstrukturplanen  
remitteras fram till 1 december 2015.  Under remisstiden inkom Modera-

terna, Gällivare Arbetarekommun och Sverigedemokraterna med yttran-
den.  Inkomna yttranden har ej föranlett några ändringar i planen.       

 
Ekonomiska konsekvenser 
Framtagande av kostnadskalkyl för genomförande kan generera kostna-

der. Förverkligande av grön-, blå- och vitstrukturplan kommer att med-
föra kostnader i vissa områden, men även optimera driftkostnader.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Föreslagen plan för grön-, blå- och vitstruktur kan bidra till positiva effek-

ter för barn och ungdomar. Kopplingar, stråk och mötesplatser förstärks 
under barmarks- och vinterperioden, vilket även kan bidra till förbättrade 

trygghetsaspekter ur ett tillgänglighetsperspektiv, upplevd trygghet och 
trafiksäkerhet.   
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäk-

tige besluta 
 
att anta de framtagna riktlinjerna i grön-, blå- och vitstrukturplanen, 

 
att föreslå service- och tekniknämnden med fritid som projektägare att 

genomföra pilot/test av planen ”demo” i samverkan med samhällsbygg-
nadsförvaltningen.  
 

Underlag 
1. Grön-, blå- och vitstrukturplanen. 

2. Demoprojekt. 
3. Sammanställning av remissyttranden.  

4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-12-21 § 111. 
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Yrkande 
Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Joakim Nordstrand 

(MP) 
 

att kommunfullmäktige antar de framtagna riktlinjerna i grön-, blå- och 
vitstrukturplanen, 

 
att kommunstyrelsen föreslår service- och tekniknämnden med fritid som 
projektägare att genomföra pilot/test av planen ”demo” i samverkan med 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att avslå förslaget. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofsson m.fl. förslag mot Birgitta Larssons  
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fredric 

Olofsson m.fl. förslag.  
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§ 20 
 

Exploatering Repisvaara södra 

 
KS/2014:510   251 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplane-

arbete för etapp 2. 
 
Ärendebeskrivning 

För att möjliggöra bostäder på Repisvaara södra krävs arbete inom  
huvudsak fyra olika områden mark, planering, inköp och infrastruktur.  

För att effektivisera arbetet och förhindra att glapp uppstår mellan olika 
ansvarområden är alla delområden samlade i exploateringsprojektet  

Repisvaara södra. I projektet är delområdena, förprojektetring genom-
förd och detaljplanearbete för etapp ett ska beslut om antagande göras i 
december – januari. Projekteringsarbete är påbörjat.  

 
Uppdraget baseras på ”Repisvaara utvecklingsplan”, antagen av KF  

2013-05-20 och ska sträva mot ett förverkligande av visionen ”hållbart 
fjällnära boende”. 
 

En förprojektering har utförts för Repisvaara södra av WSP på uppdrag 
av kommunen för att utreda genomförbarheten av utvecklingsplanen och 

ekonomiska konsekvenser av denna. Ett förslag på väg/infrastruktur har 
tagits fram där utvecklingsplanens principer kan bibehållas.  
 

WSPs utredningar över trafiklösningar/gatuutformning, VA-lösningar, 
dagvattenhantering, geoteknik, grundläggnings alternativ, skedutredning 

och fördelning/placering av bebyggelse, skall ligga till grund för detalj-
planen. 
 

MAF arkitektkontor har arbetat fram planhandlingar för detaljplan för  
Repisvaara södra, etapp I. Dessa handlingar finns även att tillgå och för 

att använda som ett underlag till fortsatt planarbete i området. MAF har i 
samband med planarbetet tagit fram en MKB och en naturinventering, 
dessa utredningar/uppdrag täcker även området för etapp II. MAF  

arkitektkontor håller även i en arkeologisk inventering där slutleverans 
beräknas ske i början av år 2016.  

 
Området för Repisvaara södra har etappindelas, där detta ärende avser 
den andra etappen, som ligger beläget öster om etapp I.  
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Arbetet med detaljplanen kommer att innehålla två delar, där första  
delen innefattar en utredning av hur långt österut området kan sträcka 

sig innan det blir olämpligt i avseende på buller (järnväg), damning från 
Aitik, skuggning, naturvärden, tillgänglighet m.m. I denna del ingår även 

att ta fram en skiss över gatunät med bebyggelse för detta område. Del 
två att ta fram en detaljplan för etapp II, där även en utökning av områ-

det i öster ingår. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Plankostnader och eventuella kompletterande utredningar uppskattas till 
700 000kr. Medel finns avsatta i kommunstyrelsens investeringsbudget 

för 2015 och 2016.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Framtagande av detaljplan för etapp två medför fler möjligheter till  
bostäder.  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplane-
arbete för etapp 2. 
 

Underlag 
1. Karta för utpekat område. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-12-17 § 112. 
 
Yrkande 

Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (S)  
 

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplane-
arbete för etapp 2. 
 

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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§ 21 
 

Placering av kulturbyggnader 

 
KS/2015:743   870 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lämna ett positivt planbesked att påbörja ett detaljplanearbete för 

etapp 1 för utpekat område, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplane-

arbete för etapp 1 för utpekat område. 
 

Ärendebeskrivning 
I oktober 2015 beslutar kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott att 

uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med LKAB  
utreda alternativa placeringar av ett ”kulturbyggnadsområde”, samt ut-
formningen av ett sådant område. 

 
LKAB har för avsikt att bevara cirka 30 bevarandevärda trähus som 

måste flyttas till följd av avvecklingen av Malmberget. Tidigare har lokali-
sering i östra Malmberget utretts, området berörs av de nya riktlinjer 
som framkommit avseende seismisk aktivitet, miljödom, m.m. Nya loka-

liseringar av dessa hus måste därför utredas av kommunen i samarbete 
med LKAB. Bebyggelsekaraktären och de kulturhistoriska värdena ska 

beaktas i utredningen 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med LKAB utformat ett 

arbetsupplägg för placering av kulturbyggnader från Malmberget. En 
strategi för hantering av kulturbyggnader tas fram parallellt med detalj-

plan för kulturbebyggelsen. Placering av bebyggelsen har fördelats i två 
etapper. Etapp 1 föreslås placering av 30 kulturbyggnader i Västra 
Koskullskulle. Andra etappen kommer att inrymma förslag till alternativa 

placeringar för nermonterade kulturbyggnader samt lämpligt reservom-
råde.   

 
Bakgrund 
Ny placering för 30 kulturbyggnader föreslås i västra Koskullskulle då fö-

reslaget område bibehåller kopplingen till bolaget och gruvverksamheten. 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra bevaring av kulturbyggnader 

som bostadsändamål.   
  
Enligt rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen, Gällivare, 

Malmberget och Koskullskulle 2014-2032 ska ny bebyggelse utgöras av 
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en variation av rad- eller parhus, villor och mindre flerbostadshus. Till-
kommande bebyggelse ska inordnas i den befintliga kvartersstrukturen. 

Plats för enstaka kulturhistoriskt värdefulla byggnader från västra Malm-
berget ska beaktas vid planering och byggande. Påverkan av radon och 

flygets behov av hindersfrihet ska beaktas vid planering och byggande. 
 

För Solbacken finns en detaljplan som antogs i mars 2014, där avsikten 
var att tillåta större byggrätter för befintlig villabebyggelse samt att ut-
öka området med 27 villatomter. För området där isrinken finns uppförd 

gäller stadsplan Koskullskulle (Malmberget 1:5 mfl) antagen 1987. Det 
aktuella området är planlagt som Ri idrottsområde (special område) samt 

park (allmän plats). 
 
Området berör riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler. När det 

gäller riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler sträcker det sig 
från Koskullskulle genom Malmberget och till de västra delarna av Gälli-

vare. Detta betyder att en stor del av tätorten ligger inom det berörda 
riksintresset. Delar av Koskullskulle är riksintresse för kulturmiljövården. 
Koskullskulle är ett gruvsamhälle med karaktäristiskt och tidstypisk be-

byggelse som väl speglar konjunkturförändringar och socialskiktning från 
och med 1800-talets slut. Riksintresse för kommunikation/malmbana lig-

ger intill aktuellt område. 
 
Inga kända föroreningar finns inom området enligt Miljö- och byggför-

valtningen. Dock bör den inofficiella soptippen utredas närmare för att se 
om det finns risk att denna påverkar detta område. Den befintliga bebyg-

gelsen i Koskullskulle ligger till viss del på mark av isälvssediment blan-
dat med morän. Denna mark klassas som högriskområde för radon. En-
ligt den fördjupade översiktsplanen skall påverkan av radon beaktas vid 

planering i Koskullskulle. Följande är slutsatserna av den marktekniska 
undersökningsrapport som gjorde av WSP 2015-02-02 för projektet Sol-

backen, VA och gator. Undersökningar visar att jorden i området i huvud-
sak består av morän, som i fält okulärt klassats som siltig sandig morän. 
Marken innehåller även rikligt med sten och block. Sonderingar har av-

brutits på 2,7 till 4,3 meters djup med stopp mot sten, block eller berg. I 
tre punkter har sonderingar avbrutits utan erhållet stopp. Siktanalyser i 

tre av punkterna visar att jorden består av siltmorän och grusig sandig 
siltmorän i två av punkterna. 
 

Hydrogeologiska undersökningar med grundvattenrör visar att grundvat-
tenytan ligger ca 3,40 till 4,70 meter under markytan. Motsvarande nivå 

+344 till +348,3. Mätningen utfördes 2014-10-22. 
 

Huvudvattenledningen går intill Kullevägen och inom området Solbacken, 
vilket innebär att dricksvattnet går att ansluta inom området. Huruvida 
avloppet går att ansluta mot befintliga områden utan pumpstation måste 

utredas mer i detalj. Fjärrvärme finns längst Genvägen och i villaområdet 
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Solbacken i Koskullskulle. Längst Kullegatan sträcker sig optokabel till 
denna kan ett eventuellt nytt bostadsområde ansluta sig till. 

 
När det gäller trafikbuller och buller från järnvägen och dess konsekven-

ser måste utredas mer i detalj i eventuellt kommande planprocess.   
 

Påverkan från gruvdriften i Vitåfors gällande stoft, håller sig enligt uppgif-
ter från LKAB stoftnedfallet under 300g/100m2 (30 dygn) i en mätpunkt 
(MNE48) som ligger vid Opalvägen i Koskullskulle. Detta är klassat som 

lågt, enligt en bedömning från NILU-rapport 43/91. 
När det gäller externt buller från gruvområdet Vitåfors har en undersök-

ning gjorts av Tunemalm & Högberg AB 2011. En av mätpunkterna i 
undersökningen var placerad vid Gråbergsvägen i norra delen av Koskull-
skulle. Resultatet från bullermätningarna i Koskullskulle visar att riktvär-

dena enligt gällande miljödom för buller från LKAB:s verksamhet vid 
Vitåfors uppfylls. Detta gäller både för den ekvivalenta och för den maxi-

mala ljudnivån. Det ligger inom LKAB:s ansvarsområde att buller från de-
ras verksamhet inte överskrider riktvärdena i Koskullskulle. 
Påverkan på koncessionsgränser, vibrationer och markdeformationer bör 

utredas vidare i detalj under en eventuell planprocess. 
 

Väg 831/Mellanvägen är primärled för farligt gods. Nya riktlinjer för 
skyddsavstånd till transportleder av farligt gods är framtaget av Läns-
styrelsen i Norrbottens 2015. För att kunna utläsa skyddsavstånden som 

rekommenderas i detta fall bör informationen av antalet transporter av 
massexplosiva ämnen i ADR-klass 1.1 tas fram. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Exploatör bekostar planarbetet. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända.  
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

 
att lämna ett positivt planbesked att påbörja ett detaljplanearbete för 
etapp 1 för utpekat område, 

 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplane-

arbete för etapp 1 för utpekat område. 
 

Underlag 
1. Översiktsbild. 
2. Karta för utpekat område. 

3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-12-17 § 114. 
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Yrkande 

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Magnus Johansson (S) 
 

att lämna ett positivt planbesked att påbörja ett detaljplanearbete för 
etapp 1 för utpekat område, 

 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplane-
arbete för etapp 1 för utpekat område. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl. förslag.  
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§ 22 
 

Försäljning av del av fastigheten Robsam 1:3 

 
KS/2015:747   253 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att del av fastigheten Robsam 1:3 försäljs till Attraktiva Bostäder i Norr 

AB för en köpeskilling av 2 583 000 kronor. 
 
Ärendebeskrivning 

Attraktiva Bostäder i Norr AB har tidsbegränsat bygglov på ett område av 
fastigheten Robsam 1:3 för uppförande av 30 st lägenheter i 3 olika 

huskroppar. Det tidsbegränsade bygglovet gäller t o m 2016-12-01. Avtal 
om bostadsarrende som upprättats gäller t o m 2016-12-01. Arrende-

nämnden i Umeå har 2012-02-23 godkänt villkoret om att arrenderätten 
inte ska vara förenad med rätt till förlängning. 
 

För att verksamheten på området skall kunna fortgå så erfordras att en 
detaljplan upprättas. 

 
Kommunstyrelsen har 2014-06-16 § 126 medgett att detaljplan för del 
av Robsam 1:3 får upprättas för bostadsändamål för permanentboende 

samt att när detaljplanen har antagits och vunnit laga kraft skall en fas-
tighet avstyckas för ändamålet och försäljas till Attraktiva Bostäder i Norr 

AB för vid tidpunkten för försäljning gällande markvärde. I beslut  
2015-04-09 § 40 har kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott på 
begäran av Attraktiva Bostäder i Norr AB beslutat att detaljplanen utökas 

med möjlighet för vandrarhem och kontor. 
 

Detaljplan är upprättad och kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 
har 2015-11-12 § 104 beslutat föreslå kommunstyrelsen att anta detalj-
planen. 

  
Priset för fastigheten har beräknats till 700 kr/kvm BTA (bruttoarea) vil-

ket beräknas enl. Skatteverket vara marknadsvärdet för hyresfastigheter 
på Mellanområdet. I de avtal som tecknats för fastigheter i Gällivare  
ligger priset på 900-950 kr/kvm BTA (bruttoarea). 

 
Fastigheten har enligt upprättad detaljplan en byggrätt på ca 3 690 kvm 

BTA vilket ger en köpeskilling på 2 583 000 kronor. Vid möte med Attrak-
tiva Bostäder i Norr AB har de accepterat köpeskillingen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.   

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

 
att del av fastigheten Robsam 1:3 försäljs till Attraktiva Bostäder i Norr 

AB för en köpeskilling av 2 583 000 kronor. 
 
Underlag 

1. Köpekontrakt. 
2. Plankarta. 

3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-12-21 § 116. 
 
Yrkande 

Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Lena Lindberg (S) 
 

att del av fastigheten Robsam 1:3 försäljs till Attraktiva Bostäder i Norr 
AB för en köpeskilling av 2 583 000 kronor. 
 

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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§ 23 
 

Utvecklingsplan Vägmästaren 

 
KS/2015:790   250 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag 

till utvecklingsplan för området, 
 
att ur ramanslag på 70 000 tkr (exploatering samhällsomvandling) anvisa 

300 tkr till ansvar 16101, projekt 20008. 
 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet:  

Socialdemokraterna ställer sig frågande till att kommunen påbörjar  
utvecklingsplan innan marken är förvärvad. 
 

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun har för avsikt att förvärva denna fastighet och ut-

veckla området som en del i den samhällsomvandling som pågår. Behov 
finns av bostäder, nytt äldreboende m.fl. funktioner finns nu och fram-
ledes. Området kan bli en attraktiv del av det nya Gällivare. 

Samhällsbyggnadsförvaltning föreslår att en utvecklingsplan för området 
tas fram som belyser de möjligheter som finns att utveckla området. Nya 

bostäder och ett nytt äldreboende är viktiga frågor att belysa. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Budget för utvecklingsplan beräknas uppgå till 300 tkr.  
Enligt tidigare beslut i KF (2014-11-17 § 136) har 70 000 tkr i ramanslag 

anvisats till samhällsbyggnadsförvaltningen. Hittills 53 957 tkr omförde-
lats till samhällsomvandlingsprojekt. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 

att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag 
till utvecklingsplan för området, 
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att ur ramanslag på 70 000 tkr (exploatering samhällsomvandling) anvisa 
300 tkr till ansvar 16101, projekt 20008. 

 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-12-17 § 117. 
 

Yrkande 
Bernt Nordgren (NS) yrkar  
 

att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag 
till utvecklingsplan för området, 

 
att ur ramanslag på 70 000 tkr (exploatering samhällsomvandling) anvisa 
300 tkr till ansvar 16101, projekt 20008. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat i enlighet med Bernt Nordgrens förslag.  
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§ 24 
 

Förvärv av fastigheterna Gojan 1, Gojan 14 och Gojan 15 

 
KS/2015:786   252 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ett förvärv av fastigheterna Gojan 1, Gojan 14 och Gojan 15 är  

nödvändigt, 
 
att i det fall det inte visar sig vara möjligt att träffa en frivillig överens-

kommelse innan februari månads utgång om förvärv av fastigheterna, 
ska samhällsbyggnadsförvaltningen förbereda för en tvångsmässig åt-

komst av den mark som är nödvändig för att genomföra fullmäktiges  
beslut om program för verksamhetslokaler i centrum och därefter aktua-

lisera nödvändiga ärenden för att ett ställningstagande till en tvångs-
mässig markåtkomst ska kunna ske, 
 

att när förutsättningarna för förvärvet är kända ska kommunsstyrelsen 
eller, i förekommande fall, kommunfullmäktige besluta om anslag av  

medel för förvärvets genomförande. 
 
Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet:  
 

Socialdemokraterna ställer sig positiv till att Gällivare kommun gör ett 
förvärv av Gojan 1, Gojan 14 och Gojan 15. Däremot anser vi att tvångs-
förvärv är fel väg att gå. Socialdemokraterna anser att Gällivare kommun 

ska göra ett förvärv av Gojan 1, Gojan 14 och Gojan 15 genom att 
komma överens med säljaren, utan att använda sig av tvångsförvärv. 

 
Ärendebeskrivning 
För att möjliggöra ett genomförande av fullmäktiges beslut den 29 sep-

tember 2014, § 102, om program för verksamhetslokaler i centrala Gälli-
vare är åtkomst till marken som ligger inom fastigheterna Gojan 1, Gojan 

14 och Gojan 15 nödvändigt.  
 
I det fall det visar sig att det inte är möjligt att träffa en överenskom-

melse om en frivillig överlåtelse av marken inom fastigheterna måste 
kommunen ta ställning till om åtkomst av den aktuella marken ska ske 

genom tvångsförvärv. 
 
Mot denna bakgrund föreslås därför att  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen i första hand ska träffa en frivillig över-
enskommelse om förvärv av fastigheterna.  

 
Visar det sig inte vara möjligt att träffa en frivillig överenskommelse om 

förvärv av fastigheterna föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
utreda förutsättningarna för en tvångsmässig åtkomst av den mark som 

är nödvändig för att genomföra fullmäktiges beslut om program för verk-
samhetslokaler i centrum och därefter aktualisera nödvändiga ärenden 
för att ett ställningstagande till en tvångsmässig markåtkomst ska kunna 

ske.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
De kostnader som förslaget till beslut medför bedöms kunna finansieras 
inom anslagna medel till samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
Ett förvärv av fastigheterna innebär dock att medel måste anvisas till  

köpeskillingen. 
 
Vid ett tvångsförvärv av marken inom fastigheterna tillkommer ytterli-

gare utgifter genom ett tillägg för löseskilling om ytterligare 25 procent 
av marknadsvärdet samt eventuell ersättning för skada som uppkommer 

för fastighetsägaren med anledning av tvångsförvärvet (skada av eko-
nomisk art). Vid ett tvångsförvärv tillkommer även ansökningskostnader 
och eventuella ombudskostnader för parterna.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget till beslut innebär inga direkta konsekvenser för barn och  
ungdomar.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 
att ett förvärv av fastigheterna Gojan 1, Gojan 14 och Gojan 15 är nöd-

vändigt, 
 

att i det fall det inte visar sig vara möjligt att träffa en frivillig överens-
kommelse innan februari månads utgång om förvärv av fastigheterna, 
ska samhällsbyggnadsförvaltningen utreda förutsättningarna för en 

tvångsmässig åtkomst av den mark som är nödvändig för att genomföra 
fullmäktiges beslut om program för verksamhetslokaler i centrum och 

därefter aktualisera nödvändiga ärenden för att ett ställningstagande till 
en tvångsmässig markåtkomst ska kunna ske, 

 
att när förutsättningarna för förvärvet är kända ska kommunsstyrelsen 
eller, i förekommande fall, kommunfullmäktige besluta om anslag av  

medel för förvärvets genomförande. 
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Underlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-12-17 § 118. 
 

Yrkande 
Lars Alriksson (M) yrkar  

 
att ett förvärv av fastigheterna Gojan 1, Gojan 14 och Gojan 15 är nöd-
vändigt, 

 
att i det fall det inte visar sig vara möjligt att träffa en frivillig överens-

kommelse innan februari månads utgång om förvärv av fastigheterna, 
ska samhällsbyggnadsförvaltningen förbereda för en tvångsmässig åt-
komst av den mark som är nödvändig för att genomföra fullmäktiges be-

slut om program för verksamhetslokaler i centrum och därefter aktuali-
sera nödvändiga ärenden för att ett ställningstagande till en tvångsmäss-

ig markåtkomst ska kunna ske, 
 
att när förutsättningarna för förvärvet är kända ska kommunsstyrelsen 

eller, i förekommande fall, kommunfullmäktige besluta om anslag av me-
del för förvärvets genomförande. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef-

ter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-
slutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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§ 25 
 

Antagande av detaljplan för Repisvaara södra, etapp 1 

 
KS/2014:102   214 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna granskningsutlåtandet och att anta detaljplan för Repis-

vaara södra etapp1. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-17 § 29 att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete för Repisvaara södra.  

 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna 

för ny bostadsbebyggelse på Repisvaaras sydvästra sluttning. Detaljpla-
nen ska säkerställa tillgång till planerad mark för att uppfylla bostadsbe-
hovet inom kommunen.  

 
Området Repisvaara södra planläggs i två etapper. Denna detaljplan om-

fattar den första etappen, med upp till 380 bostäder (maximal exploate-
ring) uppdelade på olika bostadstyper. Totalt planeras för ca 600 bostä-
der i etapp 1 och 2. Strukturen i området grundar sig på intentionerna i 

utvecklingsplanen för Repisvaara (2013), där ledordet är ”Hållbart fjäll-
nära boende”. I utvecklingsplanen eftersträvas en varierad bebyggelse 

med en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Alla bostäder ska 
ha direktkontakt med omgivande natur genom gröna stråk mellan bo-
stadskvarteren.  

 
I anslutning till infarten till planområdet planeras för olika typer av cent-

rum- och skolverksamhet. Detaljplanen ska även möjliggöra ett stations-
läge för en framtida linbana mellan Gällivare centrum och Dundret. 
 

Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet. 
 

Planen handläggs med normalt planförfarande, enligt Plan- och byggla-
gen (2010:900) och är förenlig med den fördjupade översiktsplanen.  
Planen har varit utställd för granskning under tiden 27 oktober 2015 till 

och med 17 november 2015. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunens investeringskostnader som uppkommer vid genomförande 
av detaljplanen bedöms täckas av intäkterna av markförsäljning inom 
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planområdet och regleras i avtal med framtida exploatörer samt genom 
anslutningsavgifter och taxor för VA. 

 
I den mån ytterligare medel behövs för drift och underhåll av allmänna 

platser inom planområdet måste detta anvisas till berörda nämnders 
budgetar. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nya bostäder är positivt ur ett barn och ungdomsperspektiv. I området 

skapas förutsättningar för en ny skola/förskola och möjlighet till lek och 
vistelse. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäk-

tige besluta 
 

att godkänna granskningsutlåtandet och att anta detaljplan för Repis-
vaara södra etapp1. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens beslut 2014-02-17 § 29. 

2. Antagandehandling plankarta. 
3. Antagandehandling planillustration. 
4. Antagandehandling planbeskrivning. 

5. Antagandehandling utlåtande. 
6. Miljökonsekvensbeskrivning, detaljplan för Repisvaara södra. 

7. Kommunstyrelsen samhällsplaneringsutskott 2015-12-17 § 113. 
 
Yrkande 

Joakim Nordstrand (MP) yrkar med instämmande av Roland Axelsson (S) 
 

att godkänna granskningsutlåtandet och att anta detaljplan för Repis-
vaara södra etapp1. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Joakim Nordstrand m.fl. förslag till beslut under  

proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
styrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Joakim 
Nordstrand m.fl. förslag.  
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§ 26 
 

Tilläggsanslag projektering/detaljplan is- och evenemangsarena 

 
KS/2015:72   040 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ur ramanslag på 100 000 tkr (projekt 20003) anvisa  

1 950 tkr till ansvar 16101, projekt 2000203 (is-och evenemangsarena). 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att förtydliga planhandling-

arna och göra om detaljplaneprocessen avseende detaljplan för is- och 
evenemangsarena. 

 
Reservation 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-08 § 160 att detaljplanearbetet 

ska påbörjas för ishall/evenemangshall. Det beslutades även att is- och 
evenemangshallen ska utformas med en enkel arkitektur och med natur-
lig integrering till parken. Beslut om finansiering tog av KS 2015-02-16  

§ 57. 
 

En detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt del av 
Sjöjungfrun 3, is- och evenemangsarena, togs fram under 2015. Detalj-
planen antogs av kommunfullmäktige 2015-10-05 § 139 men överklaga-

des sedan. 2015-11-25 upphävde länsstyrelsen kommunens beslut att 
anta planen med motiveringen att kommunen inte hade levt upp till  

kravet på att motivera skälen för avvikelsen från översiktsplanen. Därut-
över har kommunen inte i kungörelsen redovisat att detaljplanen avviker 
från översiktsplanen. 

 
Arbetet med projektering för ny is/evenemangshall påbörjades enligt be-

slut i KS 2015-04-27 § 109.  Orsak till fördyring är i huvudsak kostnader 
för teknikstöd (TOP), fördjupad analys avseende brandskydd, projekte-
ring av lös inredning/skyltning, kompletterande utredningar av markfrå-

gor och VA samt omläggning av kraft i område. För att färdigställa upp-
draget finns därmed behov av ytterligare anslag.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Enligt tidigare beslut ovan har 11 500 tkr anvisats till projektet. Budget-

bedömning för tillkommande kostnader är 1950 tkr, varav 1250 tkr avser 
kostnader projektering, 300 tkr avser detaljplanearbete samt 400 tkr  

avser omläggning av el och tele i området. 
 

Enligt tidigare beslut i KF, 2015-08-24 § 90, har 100 000 tkr i ramanslag 
anvisats till samhällsbyggnadsförvaltningen för nybyggnader centrum. 
Hittills 0 tkr omfördelats till samhällsomvandlingsprojekt. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

En ny is/evenemangshall bidrar till positiva effekter för barn och ung-
domar, då denna ger bättre förutsättningar för utövande av isaktiviteter. 
Byggnaden skall även kunna användas till andra evenemang, vilket också 

bidrar till positiva effekter.  
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att ur ramanslag på 100 000 tkr (projekt 20003) anvisa 1950 tkr till  
ansvar 16101, projekt 2000203 (is-och evenemangsarena). 

 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att förtydliga planhandling-
arna och göra om detaljplaneprocessen avseende detaljplan för is- och 

evenemangsarena. 
 

Underlag 
1. Kommunfullmäktige 2014-12-08 § 160 
2. Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 57 

3. Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 109 
4. Kommunfullmäktige 2015-10-05 § 139 

5. Länsstyrelsens beslut 2015-11-25 
 
Yrkande 

Bernt Nordgren (NS) yrkar  
 

att ur ramanslag på 100 000 tkr (projekt 20003) anvisa  
1 950 tkr till ansvar 16101, projekt 2000203 (is-och evenemangsarena). 
 

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att förtydliga planhandling-
arna och göra om detaljplaneprocessen avseende detaljplan för is- och 

evenemangsarena. 
 

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att avslå lagt förslag, 
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att ett annat lämpligt område utses snarast, ex Stationsområdet/ Tall-
backaområdet, 

 
att Sjöparksområdet utvecklas som ett grönområde/Folkets Parkområde. 

 
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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§ 27 
 

Yttrande detaljplan för del av Robsam 1:3, skola/förskola Tallbacka-
området 

 
KS/2015:601   214 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att detaljplanearbete påbörjas för att bereda plats för en ny förskola på 
mellanområdet öster om befintlig skola med anledning av ovanstående 
resultat,  

 
att hittills beviljat medel (250tkr) kan användas för att påbörja detta  

arbete samt  
 

att bevilja ytterligare 250tkr i enlighet med ursprungsbedömningen  
avseende kostnaden för detaljplan och utredningar. 
 

Ärendebeskrivning 
Möjligheten att placera förskolan inom befintliga detaljplaner i det  

avsedda området är begränsat till en fastighet (Gällivare 15:304).  
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock den samlade bedömningen att 
framförallt fastighetens storlek/form och placering/omgivning inte tillåter 

en hållbar lösning med aspekterna lokalutformning, trafiklösning och 
utemiljö utan en detaljplaneändring.  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden gör bedömningen att det finns  
underlag för en ny förskola med placeringen mellanområdet (Tallbacka) 

av följande orsaker: 
- Den nya förskolan får en central placering i upptagningsområdet för 

Mosebackekullar, Tallbacka, Granbacka, Myråsen, Bäckåsen, Vuosko och 
Kulleporten. 
- Områdena består till största delen av villor och egnahem där det för-

väntas ske en föryngring i befolkningsstrukturen, barnfamiljer flyttar in. 
- Av erfarenhet har det visat sig att populäriteten är hög då en förskola 

är placerad i anslutning till en grundskola.  
- Under flera år har det funnits en större efterfrågan av förskoleplatser på 
mellanområdet än vad som kunnat erbjudas. Barnomsorgskö för ompla-

ceringar till området har också varit stor. 
- Inför höstterminen 2016 visar de preliminära siffrorna/nuvarande kö ett 

underskott med 66 platser till mellanområdet förutom önskade omplace-
ringar. 
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår  

 
att detaljplanearbete påbörjas för att bereda plats för en ny förskola på 

mellanområdet öster om befintlig skola med anledning av ovanstående 
resultat,  

 
att hittills beviljat medel (250tkr) kan användas för att påbörja detta  
arbete samt  

 
att bevilja ytterligare 250tkr i enlighet med ursprungsbedömningen  

avseende kostnaden för detaljplan och utredningar. 
 
Underlag 

1. Presentation ny förskola 2016-01-13 ver.2. 
 

Yrkande 
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Lena Lindberg (S) 
 

att detaljplanearbete påbörjas för att bereda plats för en ny förskola på 
mellanområdet öster om befintlig skola med anledning av ovanstående 

resultat,  
 
att hittills beviljat medel (250tkr) kan användas för att påbörja detta  

arbete samt  
 

att bevilja ytterligare 250tkr i enlighet med ursprungsbedömningen  
avseende kostnaden för detaljplan och utredningar. 
 

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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§ 28 
 

Motion av Tomas Nilsson (S) och Ulf Normark (S) -Krav på svenska  
kollektivavtal vid upphandling 

 
KS/2014:61   021 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen eftersom det inte är förenligt med gällande upphand-
lingslagstiftning att kräva att företag tecknat svenska kollektivavtal vid 
upphandlingar.  

 
Reservation 

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

 
Ärendebeskrivning 
Tomas Nilsson (S) och Ulf Normark (S) föreslår i motion att fullmäktige 

ska besluta att det vid upphandlingar ska ställas krav på att företag har 
tecknat svenskt kollektivavtal, samt att man politiskt uppmanar företag 

som bedriver verksamhet i Gällivare att teckna svenska kollektivavtal, 
såväl svenska som utländska företag.  
 

Frågan om det är möjligt att ställa krav på svenska kollektivavtal vid 
upphandling har prövats av domstol ett antal gånger, och krav på kollek-

tivavtal har inte bedömts som förenligt med EG-rätten och inte heller 
med den svenska upphandlingslagstiftningen (se t.ex. kommissionen mot 
Tyskland i mål C-493-99 och avgörande av kammarrätten i Stockholm 

mål 1713-1995).   
 

EU-parlamentet har den 15 januari 2014 antagit nya direktiv för upp-
handlingar som bl.a. ska medföra att upphandlande myndigheter kan 
väga in kvalité, miljöskäl, sociala frågor samt innovation samtidigt som 

hänsyn tas till priset och kostnaderna under hela livscykeln. Parlamentets 
beslut skapar även en möjlighet att utesluta anbudsgivare som inte upp-

fyller EU:s arbetsrättsliga bestämmelser. Direktivet har dock inte direkt 
effekt, och medlemsstaterna har 24 månader på sig att skriva in de nya 
reglerna i nationell lagstiftning. Om dessa regler medför en möjlighet att 

ställa krav på svenska kollektivavtal vid upphandlingar får anses som 
oklart till dess att parlamentets direktiv har införlivats i svensk rätt.  

 
Mot denna bakgrund föreslås därför att motionärernas förslag avslås. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Det bedöms inte föreligga några ekonomiska konsekvenser med anled-

ning av förslaget till beslut. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar 

med anledning av förslaget till beslut. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen eftersom det inte är förenligt med gällande upphand-
lingslagstiftning att kräva att företag tecknat svenska kollektivavtal vid 
upphandlingar.  

 
Underlag 

1. Motion av Tomas Nilsson (S) och Ulf Normark (S) ang. svenska kollek-
tivavtal. 
2. Utredning, rörande krav på svenska kollektivavtal vid upphandling. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 § 232. 
 

Yrkande 
Joakim Nordstrand (MP) yrkar  
 

att avslå motionen eftersom det inte är förenligt med gällande upphand-
lingslagstiftning att kräva att företag tecknat svenska kollektivavtal vid 

upphandlingar.  
 
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att bifalla motionen. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Joakim Nordstrands förslag mot Birgitta Larssons  

förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ord-
förande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i 

enlighet med Joakim Nordstrands förslag.  
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§ 29 
 

Motion av Clary Persson (s) och Birgitta Larsson (s) - Gratis broddar till 
äldre över 65 år 

 
KS/2015:106   773 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att det är oklart om ärendet faller 
inom kommunens allmänna befogenheter samt att det utifrån likställig-
hetsprincipen inte går att erbjuda broddar enbart till målgruppen äldre 

över 65 år.  
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag och vill anföra följande; 
Fallolyckor på grund av snö/is är ett problem för äldre som medföra ett 
personligt lidande med långdragna rehabiliteringar och sjukhusvistelser, 

som dessutom medföra stora kostnader för kommunen och Landstinget. 
Detta skulle kunna förhindras genom att äldre använder broddar, varför 

Socialdemokraterna i Gällivare anser att Gällivare kommun ska erbjuda 
gratis broddar för alla över 65 år. 
 

Ärendebeskrivning 
En motion har inkommit med förslag om att införa broddar för alla äldre 

över 65 år samt att utreda frågan med intentionen att broddar ska kunna 
erbjudas målgruppen redan denna vinter.  
 

Den 1 november 2014 var folkmängden i Gällivare kommun totalt 18 252 
personer, varav 4 433 personer som var 65 år eller äldre. Dessa 18 252 

personer är enligt Kommunallagen (KL)(1991:900) medlemmar på lika 
villkor i Gällivare kommun. Enligt KL 2 kap. 2 § ska kommunen behandla 
sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat, den 

så kallade likställighetsprincipen. Av kommentarerna till paragrafen fram-
går att principen innebär att det inte är tillåtet för kommunen att särbe-

handla vissa grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. 
Principen innebär för visso inte något absolut förbud mot att kommunen 
vid ett visst tillfälle tillhandahåller en tjänst, i detta fall broddar, enbart 

till en viss grupp medlemmar. Däremot medför det att kommunen är 
skyldig att vid senare tillfälle även bereda övriga medlemmar samma 

nytta. Det medför att om Gällivare kommun väljer att erbjuda broddar till 
alla äldre än 65 år måste kommunen även vara beredd att erbjuda övriga 
kommunmedlemmar samma förmån.  
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Till detta resonemang kan även kopplas vad som framgår av KL 2 kap.  
1 § om kommunens allmänna befogenheter. Det kan inte med säkerhet 

antas att tillhandahållandet av broddar faller inom kommunens allmänna 
kompetens, det vill säga en angelägenhet som kommunen får ha hand 

om. Gränsdragningen gentemot exempelvis landstingets verksamhet är 
inte alltid solklar, och att tillhandahålla broddar kan anses vara ett exem-

pel på en sådan angelägenhet som är svår att avgöra vem som skall till-
handahålla.  
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-23 § 100 beslutades att 
återremittera ärendet till socialnämnden och kommunala pensionärsrådet 

för synpunkter. Till kommunstyrelsens sammanträde 26 oktober 2015 
har yttranden inkommit. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 9 november 2015 § 166 att återremittera 
ärendet då motionen är ofullständigt beredd. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Gällivare kommun har i dagsläget inget avtal angående inköp av broddar, 

varken till personal eller till medborgare. De ekonomiska konsekvenserna 
beräknas därför utifrån vad broddar kostar i dagligvaruhandeln. Beräk-

ningsexemplet utgår från priset på ett par broddar, Apotekets halkskydd 
flexibel, som i Nationalföreningen för trafiksäkerhetetens främjandes 
(NTF) test av halkskydd fått bäst i test. Priset för dessa broddar är 189 kr 

paret. Vid inköp till enbart kommunmedborgare över 65 år blir den be-
räknade kostnaden: 

189 kronor/st * 4 433 personer = 837 837 kronor 
 
För inköp till hela befolkningen blir den beräknade kostnaden: 

189 kronor/st * 18252 personer = 3 449 628 kronor 
 

För inköp till del av befolkningen över 5 år, dvs. alla äldre än 5 år ges 
möjlighet att få broddar ser beräkningen för kostnaden ut som följer: 
17 395 personer i åldern 5 år - 95< år. 189 kronor/st * 17395 personer  

5 år < = 3 287 655 kronor 
 

Enligt KL 8 kap. 12 § skall fullmäktige vid beslut om en utgift under lö-
pande budgetår anvisa hur utgiften skall finansieras. I dagsläget finns 
inte utrymme att under budgetåret 2015 finansiera broddar till befolk-

ningen i kostnadsstorleken 837 837 kronor- 3 449 628 kronor. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Motionärernas förslag grundar sig i att erbjuda broddar till alla över  

65 år. Det medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Ungdoms-
rådet har ej varit remissinstans. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen med hänvisning till att det är oklart om ärendet faller 

inom kommunens allmänna befogenheter samt att det utifrån likställig-
hetsprincipen inte går att erbjuda broddar enbart till målgruppen äldre 

över 65 år.  
 
Beslutsunderlag 

1. Motion. 
2. Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 100. 

3. Kommunala pensionärsrådet 2015-05-19. 
4. Socialnämnden 2015-09-03 § 113. 
5. Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 262. 

6. Kompletterande underlag efter minoritetsåterremiss  
7. Kommunfullmäktige 2015-11-09 § 166. 

8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 § 233. 
 
Yrkande 

Benny Blom (M) yrkar  
 

att avslå motionen med hänvisning till att det är oklart om ärendet faller 
inom kommunens allmänna befogenheter samt att det utifrån likställig-
hetsprincipen inte går att erbjuda broddar enbart till målgruppen äldre 

över 65 år.  
 

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att bifalla motionen. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Benny Bloms förslag mot Birgitta Larssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 

Benny Bloms förslag.  
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§ 30 
 

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning 

 
KS/2016:14   019 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ärende detaljplan för kulturhistoriska byggnader i östra Malmberget 

avförs och tas bort från uppföljningslistan, 
 
att en påminnelse skickas till berörda förvaltningar/nämnder, 

 
att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 
 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2015. 
 

Yrkande 
Lars Alriksson (M) yrkar 
 

att ärende detaljplan för kulturhistoriska byggnader i östra Malmberget 
avförs och tas bort från uppföljningslistan, 

 
att en påminnelse skickas till berörda förvaltningar/nämnder, 
 

att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna. 
 

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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§ 31 
 

Val av ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott  
2015-2018 

 
KS/2014:550   102 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att fyllnadsvalet tas upp på kommunstyrelsen 29 februari 2016. 
 
Ärendebeskrivning 

Föreligger fyllnadsval av en ersättare efter Roland Axelsson(S). 
 

Yrkande 
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att fyllnadsvalet tas upp på kommunstyrelsen 29 februari 2016. 
 

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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§ 32 
 

Val av politiska representanter till skolstrukturutredningen 

 
KS/2015:794   610 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utse Fredric Olofsson (MaV) och Birgitta Larsson (S) som ordinarie 

och Pernilla Fagerlönn (V) och Maria Åhlén (S) som ersättare till styr-
gruppen för skolstrukturutredningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger val av politiska representanter till skolstrukturutredningen. Det 

ska utses en representant från styrande och en från oppositionen samt 
ersättare. 

 
Yrkande 
Lars Alriksson (M) yrkar 

 
att utse Fredric Olofsson (MaV) till ledamot och Pernilla Fagerlönn (V) till 

ersättare. 
 
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att utse Birgitta Larsson (S) till ledamot och Maria Åhlén (S) till ersättare. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att  
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars Alrikssons och Birgitta 

Larssons förslag.  
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§ 33 
 

Val av politiska representanter till del av LEX projektet - Utveckling av 
den politiska plattformer i LEX 

 
KS/2015:795   102 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att Bernt Nordgren (NS), Joakim Nordstrand (MP) och Magnus Johansson 
(S) utses till ledamöter i politiska referensgruppen för LEX,  
 

att Bernt Nordgren (NS) är sammankallande. 
  

att synpunkter skickas till referensgruppen, samt 
 

att LEX projektledare inte behöver komma till varje kommunstyrelse en-
ligt tidigare beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 21 december 2015 att utse en politisk  

referensgrupp bestående av två ledamöter från ledningen och en från 
oppositionen för fortsatt utveckling av Lex Meeting. 
 

Föreligger val av tre ledamöter. 
 

Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar 
 

att Bernt Nordgren (NS) och Joakim Nordstrand (MP) utses till ledamöter, 
 

att Bernt Nordgren (NS) är sammankallande. 
 
att synpunkter skickas till referensgruppen, samt 

 
att LEX projektledare inte behöver komma till varje kommunstyrelse en-

ligt tidigare beslut. 
 
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att Magnus Johansson (S) utses till ledamot, 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings och Birgitta Larssons förslag till 

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings och 

Birgitta Larssons förslag.   


