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§ 85 

 
Kommunstyrelsens delgivningar 

 
KS/2014:531   141 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Delgivningar 
 

1. 
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 

  
2016:6 – Ny metod att föreslå internränta för år 2017. 
2016:7 – Budgetförutsättningar för åren 2016-2019. 

2016:8 – Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafik-
skador på kommunala anläggningar. 

 
2. KS 2015:682/141 

Kommunstyrelsens ordförande har 1 mars 2016 ansökt om bygdemedel 
för fortsatt näringslivsutveckling i Gällivare kommun för år 2016. 
 

3. KS 2016:90/141 
Kommunstyrelsens ordförande har den 11 mars 2016 rekvirerat bygde-

medel för utveckling av näringslivet i Gällivare under år 2015. 
 
4. KS 2016:303/190 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 7 mars 2016 kommit med ett beslut  
efter inspektion hos Överförmyndarnämnden i Gällivare kommun. 

 
5. KS 2014:531/141 
Jordbruksverket har den 3 mars 2016 beslutat att godkänna Leader  

Polaris 2020 programperioden 2014-2020. 
 

6. KS 2016:281/013 
Befolkningsprogonos 2016-2025 Gällivare kommun. 
 

7. KS 2015.457/108 
Förvaltningsrätten har den 8 mars 2016 meddelat dom i mål nr 1157-15, 

avslår överklagandet gällande reglemente för kommunstyrelsen. 
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8. KS 2016:262/102 
Landshövdingen i Norrbotten har den 19 februari 2016 distribuerat en 

förfrågan om val av kommunala vattenpolitiker. 
 

9. KS 2016:40/106 
Energikontoret Norr har den 28 februari 2016 skickat nyhetsbrev 1, 

2016-02-28. 
 
10. KS 2016:39/103 

Kommunförbundet Norrbotten har i februari 2016 skickat nyhetsbrev. 
 

11. KS 2016:28/107 
Ungdomsrådets protokoll 2015-12-09, 2016-01-25 och 2016-02-10. 
 

12. KS 2016:45/106 
Brottsförebyggande rådets protokoll 2016-03-02. 

 
13. Protokoll har inkommit från: 
- Service- och tekniknämnden 2016-02-16. 

- Socialnämnden 2016-02-16. 
- Kommunala pensionärsrådet 2016-02-19. 

- Rådet för funktionshinderfrågor 2016-02-09. 
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§ 86 
 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut 

 
KS/2015:801   533 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.  

 
Ärendebeskrivning 
 

Anmälningar 
 

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen 
fattat följande beslut 

 
1. KS 2015:801/533 
2016-02-19 lämnat svar på trafikverkets förslag angående precisering av 

riksintresset för Gällivare flygplats – Remiss (TRV 2015/100086). 
 

2. KS 2016:267/164 
2016-02-23 att som yttrande tillstyrka ansökan om antagning i Hemvär-
net enligt upprättat protokoll 2016-02-23 § 2.   

 
Personalchefen har på delegation av kommunstyrelsen tecknat följande 

lokala Kollektivavtal 
 
3. KS 2016:16/101 

2015- 12-09 lokalt kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas riks-
förbund om mentoravtal för nya lärare/förskollärare. Avtalet gäller under 

perioden 2016-01-01 — 2016-12-31. 
 
2016- 02-11 lokalt kollektivavtal med Kommunal om schema för personal 

vid Enen, Kristallen. Avtalet gäller under perioden 2016-02-22— 
2016-06-19. 

 
I enlighet med gällande Riktlinjer för personalplanering: 
Avtal om avslut av anställning februari 2016 - Dagbarnvårdare, Barn-, 

utbildning och kulturförvaltningen. 
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Utvecklingschef har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 
beslut 

 
4. KS 2016:301/141 

2016-03-10 att Ett Gällivare för Alla/Face of Gällivare erhåller stöd med 
10 000 kr. samt resekostnader för föreläsare. 

 
5. KS 2016:266/141 
2016-03-08 att lämna medfinansiering till Inlandsbanan AB med  

15 000 kr. för genomförande av fördjupningsstudien ”Tredje spåret”. 
 

Övrigt 
6. Protokoll har inkommit från: 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-15, 2016-03-15. 

 Kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott 2016-03-10. 
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§ 87 
 

Kurser, konferenser samt återkoppling 

 
KS/2016:12   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger inga kurser vid kallelsens utskick 
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§ 88 
 

Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information 

 
KS/2016:13   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta 

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

 
Bernt Nordgren (NS) informerar från Inlandsbanans möte. Arbetat fram 

underlag till kommande stämma.  
 
Pernilla Fagerlönn (V) informerar att rådet för minoritetsspråk har ny 

handläggare på 25 %.  
 

Jeanette Wäppling (V) informera om att förhandlingar med LKAB pågår 
intensivt nu. 
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§ 89 
 

Ansökan om bygdemedel till kulturutveckling 2016 - 2018 

 
KS/2015:825   142 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tillstyrka barn-, utbildnings- och kulturnämndens ansökan hos  

Länsstyrelsen om 450 000 kronor ur bygdemedel till delfinansiering av de 
totalt 725 000 kronor som krävs för att slutföra projekt ”Dokumentation 
Malmberget” och ”Kulturfestival 2016 

 
att resterande 275 000 kronor anvisas ur Kommunstyrelsens anslag 

verksamhet 941 ”KS förfogande drift” med ansvar 80, till verksamhet 
3151 ”Allmänkulturell verksamhet” med ansvar 60023 

 
Ärendebeskrivning 
Barn-, utbildning-och kulturnämnden avser att lämna in en ansökan om 

bygdemedel till länsstyrelsen avseende kulturutveckling för åren 2016-
2018. Ansökan uppgår till 1 371 tkr för år 2016 och 1 000 tkr per år för 

åren 2017-2018. 
 
Gällivare kommuns beslutsutrymme inom bygdemedel för 2016 uppgår 

till 6 959 tkr. Samtidigt har kommunstyrelsen beslutat att ansöka om 
6 500 tkr för näringslivsutveckling 2016. 

 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är det kommunstyrelsens 
arbetsutskott som ska yttra sig över inkomna bygdemedelsansökningar. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 15 februari 2016 § 15 att 

återremittera ärendet till barn-, utbildning och kulturnämnden gällande 
2016 för en tydligare ansökan samt att för åren 2017-2018 får barn-,  
utbildning och kulturnämnden återkomma till budgetarbetet. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

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

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet  

 
Förslag till beslut 
 

att  
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
Underlag 

1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2015-12-15, § 148. 
2. Bygdemedelssaldo per 2015-12-31. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15 § 46. 
4. Barn-, utbildning- och kulturnämndens kultur- och ungdomsutskott 

2016-03-01 § 11. 
5. Bygdemedelsansökan Kulturutveckling 2016-2018. 
 

Yrkande   
Benny Blom (M) yrkar  

 
att tillstyrka barn-, utbildnings- och kulturnämndens ansökan hos Läns-
styrelsen om 450 000 kronor ur bygdemedel till delfinansiering av de to-

talt 725 000 kronor som krävs för att slutföra projekt ”Dokumentation 
Malmberget” och ”Kulturfestival 2016, 

 
att resterande 275 000 kronor anvisas ur Kommunstyrelsens anslag 
verksamhet 941 ”KS förfogande drift” med ansvar 80, till verksamhet 

3151 ”Allmänkulturell verksamhet” med ansvar 60023. 
 

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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§ 90 
 

Sammanförande av arkivbestånd 

 
KS/2016:270   004 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att hos Landsarkivet i Härnösand begära att överlämnade handlingar 

återförs till Gällivare kommuns centralarkiv. 
 
Ärendebeskrivning 

På slutet av 1970-talet omhändertogs handlingar från bland annat  
Gällivare kommuns arbetslöshetskommitté, fattigvårdsstyrelsen och  

barnavårdsnämnden av Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten innan hand-
lingarna skulle brännas i lasarettets panncentral. Handlingarna var före-

slagna att gallras på grund av den platsbrits som rådde för Gällivare 
kommuns myndigheter när det gällde arkiv innan tillbyggnaden av  
kommunhuset och nya centralarkivet stod klart. 

 
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten föreslog Gällivare kommun, genom  

arkivarie Carl-Uno Hanno, 1979-02-14, att handlingarna skulle få över-
lämnas till landsarkivet i Härnösand och bedömningen från Folkrörelse-
arkivet var att materialet var ytterligt värdefullt och helt oersättligt för 

historisk och nationalekonomisk seriös forskning. Kommunstyrelsen  
godtog i sammanträde 1979-04-11 förslaget och dessa handlingar kom 

sedan att under år 1980 överlämnas till landsarkivet i Härnösand.  
 
Gällivare kommuns centralarkiv förfogar i dag över arkivbestånd från 

samma arkivbildare. Det finns en strävan när det gäller arkivering av 
handlingar att i möjligaste mån hålla ihop handlingar från samma arkiv-

bildare. I dagsläget finns ingen platsbrist som motiverar en fortsatt för-
varing av handlingarna i Härnösand varför bedömningen är att dessa 
handlingar återförs till centralarkivet i Gällivare kommun 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Kostnad för nedpackning och transport av handlingar belastar Gällivare 
kommun och bedöms i dagsläget inrymmas i driftkostnad för nämnd- och 
utredningsenheten. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga särskilda 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
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att hos Landsarkivet i Härnösand begära att överlämnade handlingar 

återförs till Gällivare kommuns centralarkiv. 
  

Underlag 
1. Beslutsunderlag från Landsarkivet i Härnösand. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15 § 48. 
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§ 91 

 
Årsredovisning 2015 

 
KS/2015:226   041 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att fastställa Gällivare kommuns bokslut för år 2015, 
 

att överföra överskott, om totalt 1 400 000 kr, inom 2015 års driftbudget 
till 2016 års driftbudget enligt förslag, 
 

att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 164 030 
000 kr, inom 2015 års investeringsbudget till 2016 års investeringsbud-

get enligt förslag, 
 

att överföra 500 tkr för projekt GC- väg Bryggeribacken projekt F 24201 
från service- och teknikförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för 2015. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper 
mm för 2015 i en årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag 

på överföring av över- och underskott till 2016 års driftbudget samt för-
slag till kompletteringsbudgetering av pågående investeringsobjekt till 
2016 års budget. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av 
ej påbörjade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2016 års resultat-, 
finansierings- och balansbudget med motsvarande belopp. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga Kända. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att fastställa Gällivare kommuns bokslut för år 2015, 
 
att överföra överskott, om totalt 1 400 000 kr, inom 2015 års driftbudget 

till 2016 års driftbudget enligt förslag, 
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att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om  

164 030 000 kr, inom 2015 års investeringsbudget till 2016 års investe-
ringsbudget enligt förslag, 

 
att överföra 500 tkr för projekt GC- väg Bryggeribacken projekt F 24201 

från service- och teknikförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för 2015. 

 
Underlag 
1. Upprättat förslag till årsredovisning för Gällivare Kommun 2015. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15 § 49. 
 

Yrkande  1 
Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att kommunstyrelsen fastställer Gällivare kommuns bokslut för år 2015, 
 

att överföra överskott, om totalt 1 400 000 kr, inom 2015 års driftbudget 
till 2016 års driftbudget enligt förslag, 
 

att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om  
164 030 000 kr, inom 2015 års investeringsbudget till 2016 års investe-

ringsbudget enligt förslag, 
 
att överföra 500 tkr för projekt GC- väg Bryggeribacken projekt F 24201 

från service- och teknikförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Propositionsordning 1 
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. 
 

Yrkande 2 
Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att föreslå kommunfullmäktige godkänna Gällivare kommuns årsredovis-
ning för 2015. 

 
Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Benny Blom m.fl. förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Benny Blom m.fl. för-

slag.   
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§ 92 
 

Integrationsplan 

 
KS/2015:793   133 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta Integrationsplan 2016-2020, 

 
att planen utvärderas och revideras senast under 2019. 
 

Ärendebeskrivning 
Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i 

världen. Detta innebär att Sverige framöver kommer att fortsätta ta emot 
många flyktingar och det är troligt att flyktingmottagandet kommer att 

öka kraftigt under de närmaste åren.  
 
Även till Norrbotten har antalet asylsökande personer ökat den senaste 

tiden. En ökning av kommuntalen för asylsökande och nyanlända har 
skett och kommer troligen att fortsätta ske. För att på ett bra sätt ta 

emot dessa grupper i Gällivare kommun behövs en strategisk integrat-
ionsplan där kommunens politiska ambitionsnivå och viljeinriktning fram-
går.   

 
Det övergripande målet för Gällivares integrationsplan är detsamma som 

det nationella målet: lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund. För att uppnå detta mål behövs en 
god intern samverkan mellan kommunens olika verksamheter men det 

krävs också en god samverkan mellan kommunen och andra aktörer i 
samhället. De målområden som prioriterats under denna plans giltighets-

period är följande: 
 

 Gott mottagande.  

Ett effektivt system för ett gott mottagande och en god introdukt-
ion kräver tydliga processer, goda rutiner och riktlinjer. En god 

samverkan är central. Ömsesidig förståelse, respekt och kunskap 
utgör viktiga förutsättningar.  

 Bekämpning av diskriminering.  

Alla olika former av diskriminering ska motverkas.      
 Likvärdighet i skolan.  

Barns förutsättningar att lyckas i livet är starkt knutet till skol-
framgång. 

 Goda utbildningsmöjligheter för vuxna.  

Goda språkkunskaper är centrala för integrationen.  
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 Hög sysselsättning genom arbete.  
Ett eget arbete är avgörande för individens och samhällets väl-

mående. Tillvaratagande och utveckling av kunskap/kompetens är 
viktigt. För en god integration krävs inkluderande arbetsplatser.  

 Diversifierat boende.  
Tillgång till bostad och en social gemenskap i grannskapet bidrar 

till etableringen i samhället.  
 Delaktighet och god hälsa.  

Sociala mötesplatser och attraktiva fritidssysselsättningar är vik-

tiga för känslan av sammanhang, självkänslan, självtilliten. Hälsan 
är kopplad till den situation de kommer från och den de möter och 

befinner sig i. En god hälsa snabbt är viktigt för att kunna möta 
den nya tillvaron.  

 

Planen har gått på remiss till nämnderna. Socialnämnden antog förslaget. 
Överförmyndarnämnden antog också förslaget och ser positivt på planen. 

Service och tekniknämnden har ej inlämnat något yttrande med anled-
ning av bristande beredning och handläggning av ärendet. Miljö och 
byggnämnden föreslog att planen kompletteras med det strategiska  

målet från styrkortet och hade i övrigt inget att invända. Barn, utbildning 
och kulturnämnden antog planen med den förändringen att ”utbildnings-

möjligheter för vuxna” ej ligger inom Barn, utbildning och kulturnämn-
dens ansvarsområde. Både Miljö och byggnämndens och Barn, utbildning 
och kulturnämndens yttranden har inkorporerats i det nya förslaget till 

Integrationsplan 2016-2020.  
 

I övrigt har rollerna tydliggjorts för Integrationsgruppen och BAS gruppen 
under rubriken Organisation.  

  

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser kommer att finnas vid implementeringen av 
integrationsplanen.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Målsättningarna i planen avser ge positiva konsekvenser för barn och 

ungdomar i kommunen. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta Integrationsplan 2016-2020 
 

att planen utvärderas och revideras senast under 2019. 
 

Underlag 
1. Integrationsplan 2016-2020. 
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2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15 § 47. 
 

Yrkande   
Fredric Olofsson (MaV)  

 
att anta Integrationsplan 2016-2020 

 
att planen utvärderas och revideras senast under 2019. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Fredric Olofssons  
förslag. 
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§ 93 
 

Planbesked Hasseln 

 
KS/2016:265   214 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ge ett positivt planbesked för fastigheterna Hasseln 10, 11 och 12.   

 
Ärendebeskrivning 
LKAB har inkommit med en ansökan om planbesked för Hasseln 10, 11 

och 12 inom Gällivare centrum. Planläggningen avser enligt ansökan ett 
område som är cirka 2400 m2 och tanken är att bostäder ska uppföras på 

platsen. Hasseln 10, 11 och 12 ägs av TOP bostäder AB, de äger även de 
två befintliga flerfamiljshusen som ligger inom samma kvarter. Under  

januari månad 2016 redovisade LKAB nya ersättningsregler som ska ligga 
till grund för ersättning till de som påverkas av samhällsomvandlingen. I 
detta fall har fastighetsägaren (TOP bostäder AB) valt ersättning i form 

av ny byggnad. Den befintliga fastigheten som ska ersättas ligger inom 
ett område som skall avvecklas 2019. Enligt en preliminär tidplan ska nya 

ersättningsbygganden stå färdig hösten 2018. 
 
För närvarande gäller stadsplan för kvarteret Hasseln, antagen 1970. I 

den aktuella planen anges markanvändningen till bostads-, garage- och 
motortrafikändamål.  

 
Det blivande planområdet ligger inom användningen centrum i den för-
djupade översiktsplanen, antagen 2014. Rekommendationerna för cent-

rum är att området skall förtätas med mellan 400-700 bostäder i de mest 
centrala delarna. Ny bebyggelse bör ta tillvara solens strålar genom  

södervända innergårdar samt lägre byggnader i söder och högre byggna-
der i norr. Små fastigheter och en uppdelad kvartersstruktur bidrar till en 
långsiktig utveckling och variation i beståndet. Byggander inom centrum-

triangeln ska gestaltas med en variation i volym, våningsantal och ut-
tryck. Ny bebyggelse bör inordnas i den befintliga kvartersstrukturen och 

placeras i gatuliv. 
 
Utformning & Kvartersstruktur 

Utöver den fördjupade översiktsplanen belyser ”Program för centrala  
Gällivare” och ”Gestaltningsprogram för Gällivare tätort” vikten av en för-

tätning och förstärkning av kvartersstrukturen inom centrum triangeln 
(Malmbergsvägen, Parkgatan & Lasarettsgatan). Byggande i kvarter och 
byggnadernas placering mot gatan skapar förutsättningar för och tydlig-



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  193  (226) 
   
 

 

2016-03-29  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

/levandegörande av gaturumet, samt skapar förutsättningar för attrak-
tiva boendemiljöer med halvprivata gårdar. 

 
Enligt de framtagna programen ska tillkommande bebyggelse i centrala 

Gällivare gestaltas för att bidra till en levande stad och sträva efter en 
småstadskaraktär enligt visionen ”En arktisk småstad i världsklass”, för 

att uppnå detta är bebyggelsestruktur, skala och material parametrar 
som behöver beaktas i det fortsatta arbetet med kvarteret Hasseln. 
 

VA 
Det tilltänkta planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde 

för vatten- och avlopp. 
 
Farligt gods 

E45 som ligger cirka 40 meter från det aktuella planområdet är trans-
portled från farligt gods. Eventuella risker i avseende på farligt gods bör 

utredas i det kommande planarbetet.  
 
Riksintressen 

En mindre del av området beröras av riksintresse för ämnen och materi-
al. Området ligger även cirka 40 meter från E45:an vilken är av riks-

intresse för kommunikationer. Vägar av riksintresse ska så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av dem. 

 
Förorenad mark 

Den befintliga byggnad som tillhör den gamla bensinstation som funnits 
på Hasseln 10 avses rivas och marken saneras innan nybyggnadspro-
jektet startas. Miljöinventering och rivningsplan finns framtagen.  

Markundersökningar är utförda under 2015. 
 

Bensinstation 
Intill det blivande planområdet finns en befintlig bensinstation. Hantering 
av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationen kan innebära att ett 

säkerhetsavstånd till de nya bostäderna behövs. Detta måste utredas vi-
dare i det kommande planarbete. Om bostäderna hamnar inom potentiell 

risk för olyckor och brand kan det även bli aktuellt att ta fram en risk-
analys. 
 

Handläggning av detaljplanen kan påbörjas efter ett positivt planbesked. 
Tidpunkt då planläggningen enligt samhällsbyggnadsförvaltningens  

bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta  
detaljplanen är i oktober-november 2016. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
LKAB bekostar planarbetet. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nya bostäder ger förutsättningar för en god boendemiljö för barn och 

ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 
att ge ett positivt planbesked för fastigheterna Hasseln 10, 11 och 12.   

 
Underlag 

1. Översiktsbild. 
2. Ansökan planbesked. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-03-10 § 32. 

 
Yrkande   

Benny Blom (M) 
 
att ge ett positivt planbesked för fastigheterna Hasseln 10, 11 och 12.   

 
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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§ 94 
 

Planbesked Tjautjas 1:6 

 
KS/2016:110   214 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ge ett positivt planbesked för Tjautjas 1:6. Innan planen antas måste 

dock fastighetsägaren/den sökande säkerställa att de berörda fastighets-
ägarna/sakägarna inte har något att invända mot planen, för att inte  
riskera att kommunen blir ersättningsskyldig. 

 
Ärendebeskrivning 

Kurt Jungfall har inkommit med en ansökan om planbesked för del av 
fastigheten Tjautjas 1:6, inom Tjautjas by. Planläggningen gäller cirka  

10 tomter för fritidshusbebyggelse. 
 
För närvarande gäller detaljplan för del av Tjautjas 1:6 m.fl. fastigheter, 

som vann laga kraft i januari 2010. De föreslaga tomterna ligger inom 
allmän platsmark natur i gällande detaljplan. Gator och naturområden 

har ett enskilt huvudmannaskap. En vägförening är under uppbyggnad.  
 
Genomförandetiden är 15 år, vilket innebär att detaljplanens genom-

förandetid sträcker sig till år 2025. Under genomförandetiden får planen 
inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. 

Ett undantag från detta är dock om en ändring är nödvändig på grund av 
nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid plan-
läggningen. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en  

garanterad byggrätt i enlighet med planen. Om planen ersätts med en 
ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna 

rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. 
 
Området ligger strax utanför det utpekade förtätningsområdet i över-

siktsplanen från 2014. Strandremsan som finns inom området ligger  
däremot inom utpekat områden för LIS (landsbygdsutveckling i strand-

nära lägen). En eventuell planläggning är därmed ej helt förenlig med  
intentionerna i översiktplanen. 
 

VA 
Kommunalt vatten och avlopp finns för delar av området. Den södra  

delen ligger dock utanför kommunens verksamhetsområde för VA, vilket 
innebär att i detta område har befintlig bebyggelse enskilda VA-system. 
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Rennäring 
I nära anslutning till Tjautjas by finns flyttleder som är av riksintresse för 

rennäringen. En av dessa gränsar till detta område. 
 

Fornlämningar 
Ett större antal fornlämningar finns på norra och västra sidan om Tjaut-

jasjaure. 
 
Strandskydd 

Strandskyddet är upphävt för kvartersmarken i nu gällande detaljplan. 
För nya tomter i anslutning till stranden kommer en upphävning av 

strandskyddet behövas. 
 
Natura 2000 

Sjöarna och vattendragen inom bygden utgör natura 2000-område. 
 

För närvarande handlägger samhällsbyggnadsförvaltningen ett stort antal 
detaljplaner. Att påbörja handläggning av denna detaljplan kan tidigast 
ske hösten 2016, vilket innebär ett antagande under mitten av år 2017. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Exploatör bekostar planarbetet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Nya bostäder ger förutsättningar för en god boendemiljö för barn och 
ungdomar. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 

att ge ett positivt planbesked för Tjautjas 1:6. Innan planen antas måste 
dock fastighetsägaren/den sökande säkerställa att de berörda fastighets-
ägarna/sakägarna inte har något att invända mot planen, för att inte  

riskera att kommunen blir ersättningsskyldig. 
  

Underlag 
1. Översiktsbild. 
2. Ansökan planbesked. 

3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-03-10 § 30. 
 

Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar  

 
att ge ett positivt planbesked för Tjautjas 1:6. Innan planen antas måste 
dock fastighetsägaren/den sökande säkerställa att de berörda fastighets-

ägarna/sakägarna inte har något att invända mot planen, för att inte  
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riskera att kommunen blir ersättningsskyldig. 
 

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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§ 95 
 

Planbesked för Gällivare 3:13 

 
KS/2016:190   214 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ge ett positivt planbesked för del av fastigheten Gällivare 3:13. 

 
Jäv  
Jeanette Wäppling (V) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller 

beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Staffan Emmoth har inkommit med en ansökan om planbesked för del av 

fastigheten Gällivare 3:13, Andra Sidan. Planläggningen gäller bostäder 
med en blandning av en- och flerbostadshus. 
 

För närvarande gäller områdesbestämmelserna för Andra Sidan som  
vann laga kraft i juni 1993. Det aktuella området har beteckningen L1 

som innebär att området utgör en kulturhistorisk värdefull miljö där det 
öppna odlingslandskapet och jordbruksbebyggelsen bildar en bevarande-
värd landskapsbild. 

 
Området är utpekat för bostadsändamål i den fördjupade översikts-

planen, Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032. Rekommen-
dationerna i FÖP 2014-2032 är att Andra sidan ska prioriteras för förtät-
ning med upp till 450 bostäder inklusive de redan planerade bostäderna 

på Bryggeribacken och Gällivare 4:18. I övrigt ska de strategier och  
rekommendationer som finns beskrivna i den fördjupade översiktsplanen 

beaktas. 
 
VA 

Vatten- och avloppsnätet är nyligen utbyggt på Andra Sidan, det finns 
kapacitet för ny bostadsbebyggelse. Området ligger inom kommunens 

verksamhetsområde för vatten- och avlopp. 
Dagvatten bör hanteras inom aktuellt planområde. 
 

Strandskydd 
Planområdet berör strandskyddsområde. Strandskydd gäller 100 meter 

från strandlinjen vid Vassara älv. Upphävande av strandskyddet kan  
prövas i planprocessen. 
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Riksintresse rennäring 
Planområdet omfattas av riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5§ Miljö-

balken. Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen  
eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Riksintres-
set för rennäringen påverkar samebyn Unna Tjerusj och benämns som 

svår passage. 
 
Riksintresse mineralfyndigheter 

Området omfattas även av riksintresse för mineralfyndigheter. Av miljö-
balkens kapitel 3, 7 § andra stycket, framgår att områden som innehåller 

fyndigheter av värdefulla ämnen eller material som är av riksintresse ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa. 
 

Natura 2000 
Hela Torne och Kalix älvsystem med dess biflöden är utpekade som  

Natura 2000-områden. Den främsta värdegrunden för utpekandet är det 
faktum att älvsystemen utgör större naturliga vattensystem. Vassara-
träsk som gränsar till aktuellt område omfattas av detta skydd. 

 
Översvämningsrisk 

Vatten och miljöbyrån har under 2013 gjort en vattenståndsberäkning 
över Vassaraträsk/-älv på uppdrag av Gällivare kommun. Norra delen av 
området berörs av översvämning vid 100-årsflöde, enligt vattenstånds-

beräkningen, detta bör beaktas vid fortsatt planering. 
 

Handläggning av detaljplanen kan påbörjas efter ett positivt planbesked. 
Tidpunkt då planläggningen enligt samhällsbyggnadsförvaltningens  
bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta  

detaljplanen är i början av år 2017. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Exploatör bekostar planarbetet. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nya bostäder ger förutsättning för en god boendemiljö för barn och  

ungdomar. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
 

att ge ett positivt planbesked för del av fastigheten Gällivare 3:13. 
 

Underlag 
1. Översiktsbild. 
2. Ansökan planbesked. 
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Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att ge ett positivt planbesked för del av fastigheten Gällivare 3:13. 

 
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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§ 96 
 

Ny förskola - Mellanområdet 

 
KS/2016:273   290 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anvisa 5 000 tkr till investeringsprojekt F 44104 Ny förskola (Ers för-

skola Bäckskolan), ansvar 16101, från ramanslag F 20002, ansvar 
16101, 
 

att godkänna förstudie med tillhörande förstudierapport, utkast på  
projektdirektiv och ramprogram, 

 
att besluta om övergång till fas projektutveckling (grind 2) samt god-

känna att projektet även får gå in i projektfas genomförande (grind 3) för 
att kunna driva projektet fram till färdigt förfrågningsunderlag,  
 

att från ledningen utse Fredric Olofsson (MaV) till ordinarie representant 
samt Pernilla Fagerlönn (V) till ersättare i den politiska styrgruppen,  

 
att från oppositionen utse Birgitta Larsson (S) till ordinarie representant 
samt Maria Åhlén (S) till ersättare i den politiska styrgruppen, 

 
att ordförande samt vice ordförande från barn-, utbildning och kultur-

nämnden utses som representanter i styrgruppen. 
 
Ärendebeskrivning 

Redovisning förstudie, tillsättning styrgrupp och beslut om 
nästa/kommande projektfas. 

 
Förstudie 
Arbetet med förstudien för den nya förskolan har fortsatt under årets 

första månader. Presentation av förstudien levereras genom en förstudie-
rapport där huvudinriktning, tider, kalkyler, projektstruktur, organisation 

etc. har arbetats fram. 
 
Styrgrupp – Sammansättning 

Fortsatt projektarbete kräver en aktiv styrgrupp då flertalet tidskritiska 
beslut och inriktningar måste tas i projektet. Styrgruppens sammansätt-

ning säkerställer att projektet och dess beslut förankras väl i kommunen 
och hos dess beslutsfattare. Deltagarna bör bestå av projektbeställare, 
förvaltare, driftsorganisation samt berörd verksamhet. 
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Nästa projektfas 
För att hålla tidplaner, undvika splittring av projektgrupp och därigenom 

erhålla ett bra resultat och uppfylla önskad slutförandetid är det önskvärt 
att kunna driva projektet ända fram till färdigt förfrågningsunderlag. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiskt medel för projektfaserna projektutveckling och genomfö-
rande (fram till färdigt förfrågningsunderlag) avser projektet använda 
från de 5000 tkr som förväntas omfördelas till 2016 års investerings-

budget från ramanslag F 20003 till projekt 44104 Ny förskola. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
En ny förskola på mellanområdet bedöms påverka denna grupp positivt. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 
att anvisa 5 000 tkr till investeringsprojekt F 44104 Ny förskola (Ers för-

skola Bäckskolan), ansvar 16101, från ramanslag F 20002, ansvar 
16101, 

 
att godkänna förstudie med tillhörande förstudierapport, utkast på pro-
jektdirektiv och ramprogram, 

 
att besluta om övergång till fas projektutveckling (grind 2) samt god-

känna att projektet även får gå in i projektfas genomförande (grind 3) för 
att kunna driva projektet fram till färdigt förfrågningsunderlag,  
 

att från ledningen utse Fredric Olofsson (MaV) till ordinarie representant 
samt Pernilla Fagerlönn (V) till ersättare i den politiska styrgruppen,  

 
att från oppositionen utse Birgitta Larsson (S) till ordinarie representant 
samt Maria Åhlén (S) till ersättare i den politiska styrgruppen, 

 
att ordförande samt vice ordförande från barn-, utbildning och kultur-

nämnden utses som representanter i styrgruppen. 
 
Underlag 

1. Förstudierapport. 
2. Utkast projektdirektiv. 

3. Utkast ramprogram. 
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-03-10 § 26. 
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Yrkande   
Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att anvisa 5 000 tkr till investeringsprojekt F 44104 Ny förskola (Ers för-

skola Bäckskolan), ansvar 16101, från ramanslag F 20002, ansvar 
16101, 

 
att godkänna förstudie med tillhörande förstudierapport, utkast på pro-
jektdirektiv och ramprogram, 

 
att besluta om övergång till fas projektutveckling (grind 2) samt god-

känna att projektet även får gå in i projektfas genomförande (grind 3) för 
att kunna driva projektet fram till färdigt förfrågningsunderlag,  
 

att från ledningen utse Fredric Olofsson (MaV) till ordinarie representant 
samt Pernilla Fagerlönn (V) till ersättare i den politiska styrgruppen,  

 
att från oppositionen utse Birgitta Larsson (S) till ordinarie representant 
samt Maria Åhlén (S) till ersättare i den politiska styrgruppen, 

 
att ordförande samt vice ordförande från barn-, utbildning och kultur-

nämnden utses som representanter i styrgruppen. 
 
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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§ 97 
 

Avtal för hyra av helikopterbas 

 
KS/2016:326   532 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att bevilja 32 miljoner kronor till byggandet av helikopterbas för 2016, 

samt resterande 12 miljoner i budget 2017, under förutsättning att 
kommunstyrelsen träffat avtal med NLL som täcker kommunens framtida 
kostnader för helikopterbasen på Lapland Airport, 

 
att ur rörelsekapitalet anvisa 32 000 000 kronor till projektet helikopter-

bas Lapland Airport i 2016 års budget (resterande 12 000 000 kronor för 
2017 finns med i budgetförslaget för 2017-2019), detta under förutsätt-

ning att kommunstyrelsen träffar avtal med NLL som täcker alla kommu-
nernas kostnader för helikopterbasen. 
 

Ärendebeskrivning 
Norrbottens läns landstig (NLL) har efterfrågat om möjlighet att hyra  

helikopterbas vid Lapland Airport Gällivare. 
 
I nuläget är deras helikopterbas belägen vid Vassara träsk. Orsaken till 

NLL:s önskemål att flytta är både flygoperativa och organisatoriska.  
 

För helikopterbasen avses befintliga banor samt flygsystem använda. I 
övrigt behöv ny byggnad med kontor, övernattningsrum samt hangar på 
sammanlagt 1600 m2 byggas. 

 
Önskemålet från NLL är att byggstar sker under maj 2016 med färdigstäl-

lande i början av 2017. 
 
NLL är beredd att skriva ett 20-årigt hyresavtal med förlängning som 

täcker kommunens kostnader för anläggningen samt driften. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 179 att bevilja 5 miljoner 
kronor till projektering helikopterbas vid Lapland Airpor. Att starta pro-
jektering under förutsättning Norrbottens Läns landsting träffar avtal med 

Gällivare kommun om att ersätta kommunen fullt ut om inte projektet 
med helikopterbasen genomförs, att medel anvisas ur rörelsekapitalet. 

 
Avtal om projektering har träffat med Norrbotten län Landsting (NLL) 
varefter arbetet har påbörjats. 
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Innan byggnationen kan påbörjas måste beslut om kommunal finansie-
ring samt hyresavtal träffas med NLL. Hyresavtalet skall täcka samtliga 

kommunala kostnader fram till byggnationen är avskriven. Avskriva bör 
lämpligen ske på 30 år. Hyresavtalet skall innehålla en klausul som  

garanterar kommunen ersättning för oavskriven del om NLL avträder 
kontrakten innan avskrivningstiden är slut. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Projekteringen börjar nu bli färdig och beslut om finansiering måste tas. 

Kostnaden för projektet är nu kalkylerat till totalt 49 miljoner kronor. Då 
hyran skall täcka hela kostnaden blir det inga kännbara ekonomiska  

konsekvenser för kommunen. Service- och tekniknämnden räknar ut 
driftkostnaden samtidigt som kommunledningskontoret genom ekonomi-
enheten beräknar kapitalkostnaden. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Säkerheten för samtliga kommunmedborgare ökar med en bättre heli-
koptertrafik för NLL. 
 

Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att bevilja 32 miljoner kronor till byggandet av helikopterbas för 2016, 
samt resterande 12 miljoner i budget 2017, under förutsättning att 

kommunstyrelsen träffat avtal med NLL som täcker kommunens framtida 
kostnader för helikopterbasen på Lapland Airport. 

 
Underlag 
1. Kalkyl. 

2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2016-03-01 § 31. 
 

Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  

 
att bevilja 32 miljoner kronor till byggandet av helikopterbas för 2016, 
samt resterande 12 miljoner i budget 2017, under förutsättning att 

kommunstyrelsen träffat avtal med NLL som täcker kommunens framtida 
kostnader för helikopterbasen på Lapland Airport, 

 
att ur rörelsekapitalet anvisa 32 000 000 kronor till projektet helikopter-
bas Lapland Airport i 2016 års budget (resterande 12 000 000 kronor för 

2017 finns med i budgetförslaget för 2017-2019) ), detta under förut-
sättning att kommunstyrelsen träffar avtal med NLL som täcker alla 

kommunernas kostnader för helikopterbasen. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition.  

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebos för-

slag. 
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§ 98 
 

Förvärv av fastighet Gällivare Alen 5 

 
KS/2016:313   252 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna förslaget till avtal om överlåtelse av fastigheten Gällivare 

Alen 5, 
 
att förvärva fastigheten Gällivare Alen 5 för en köpeskilling om tjugo-

fyramiljoner (24 000 000) kronor, 
 

att anvisa medel till förvärvet samt för förvärvet nödvändiga inskriv-
ningskostnader ur rörelsekapitalet avseende stämpelskatt om 360 000 

kronor samt expeditionsavgift om 825 kronor, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhälls-

byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna överlå-
telseavtal samt köpebrev. 

 
Ärendebeskrivning 
Det har uppkommit en möjlighet för Gällivare kommun att förvärva fas-

tigheten Gällivare Alen 5. Fastigheten används idag för hotellverksamhet 
och erbjuder möjlighet för användning som mottagningsplatser för asyl-

sökande, vilket innebär att en större del av de anvisningar av asyl-
sökande som sker till Gällivare kommun kan hanteras inom kommunen 
istället för att mottagningsplatser måste köpas i andra kommuner.  

 
Köpeskillingen för ett förvärv uppgår till tjugofyramiljoner (24 000 000) 

kronor vilket bedöms som skäligt utifrån den värdering som skett av  
fastigheten.   
 

Magnus Mathiasson, mark- och exploateringssamordnare informerar vid 
dagens sammanträde kl. 16.10 – 16.25. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett förvärv av fastigheten innebär att kommunen får möjlighet att till-

handahålla bostäder inom kommunen till asylsökande. Kommunens kost-
nader för mottagande av asylsökande bedöms minska genom att kostna-

den för de mottagningsplatser som tillskapas genom förvärvet av fastig-
heten utgörs av självkostnaderna för drift och underhåll av fastigheten 
samt personalkostnader.  
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Förutom köpeskillingen uppkommer för genomförandet av förvärvet även 
inskrivningskostnader i form av stämpelskatt på 1,5 % av köpeskillingen 

och expeditionsavgift om 825 kronor. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna förslaget till avtal om överlåtelse av fastigheten Gällivare 

Alen 5, 
 

att förvärva fastigheten Gällivare Alen 5 för en köpeskilling om tjugo-
fyramiljoner (24 000 000) kronor, 
 

att anvisa medel till förvärvet samt för förvärvet nödvändiga inskriv-
ningskostnader ur rörelsekapitalet avseende stämpelskatt om  

360 000 kronor samt expeditionsavgift om 825 kronor, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhälls-

byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna över-
låtelseavtal samt köpebrev. 

 
Underlag 
1. Avtal om överlåtelse av fastigheten Gällivare Alen 5. 

  
Yrkande   

Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS) 
 
att godkänna förslaget till avtal om överlåtelse av fastigheten Gällivare 

Alen 5, 
 

att förvärva fastigheten Gällivare Alen 5 för en köpeskilling om tjugo-
fyramiljoner (24 000 000) kronor, 
 

att anvisa medel till förvärvet samt för förvärvet nödvändiga inskriv-
ningskostnader ur rörelsekapitalet avseende stämpelskatt om  

360 000 kronor samt expeditionsavgift om 825 kronor, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhälls-

byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna över-
låtelseavtal samt köpebrev. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebo m.fl. 

förslag.   
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§ 99 
 

Förändringar inom 2016-års budget för service- och tekniknämnden 

 
KS/2016:325   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att beslutat anslag om 1 500 tkr inom 2016 års budget, projekt 44126 

playground Hedskolan utgår. 
 
Ärendebeskrivning 

I service och tekniknämndens investeringsbudget för 2016 ingår  
1 500 tkr avseende playground vid Hedskolan. I och med att Hedskolan 

ska ombyggas under år 2016-2017 är det lämpligt att skjuta fram pro-
jektet. Beslutat anslag om 1 500 tkr inom 2016 års budget, projekt 

44126 playground Hedskolan föreslås utgå i samband med framskjutning 
av projektet. 
 

Projekt playground Hedskolan ingår i budgetförslaget för plan 2017-2019 
inom 2018 års budget.  

  
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Service och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att beslutat anslag om 1 500 tkr inom 2016 års budget, projekt 44126 

playground Hedskolan utgår. 
 

Yrkande   
Fredric Olofsson (MaV) yrkar  
 

att beslutat anslag om 1 500 tkr inom 2016 års budget, projekt 44126 
playground Hedskolan utgår. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Fredric Olofssons  
förslag. 
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§ 100 
 

Flytt av investeringsprojekt Dagcenter HO samt ers Solkatten med  
budget (för åren 2015-2016) till service- och tekniknämnden 

 
KS/2016:255   042 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att omdisponera investeringsbudget på 5 000 tkr i anvisade medel för 
2016 från projektet F 51011 Ers Solkatten till projektet F 20004 Dag-
center HO, 

 
att flytta investeringsprojekt F 20004 Dagcenter HO, ansvar 16101 

(samhällsbyggnadsförvaltning) till ansvar 12021 (service- och tekniks 
förvaltning). 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefsgruppen har utarbetat ett förslag till ändringar i sam-

hällsbyggnads investeringsbudget för 2016. Ett av förslag var att dels 
flytta projekt F 20004 Dagcenter HO med budget på 10 000 tkr (KB från 

2015 till 2016) samt 10 000 tkr anvisade för 2016 till SOT. Dels ska pro-
jektet Dagcenter HO slås ihop med projektet F 51011 Ers Solkatten,  
anvisad budget 5 000 tkr för 2016 och bli ett investeringsprojekt F 20004 

Dagcenter HO med investeringsbudget på 25 000 tkr för 2016.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Omfördelning av investeringsbudget mellan samhällsbyggnadsförvaltning 
och service- och tekniks förvaltning. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

att omdisponera investeringsbudget på 5 000 tkr i anvisade medel för 
2016 från projektet F 51011 Ers Solkatten till projektet F 20004 Dag-
center HO, 

 
att flytta investeringsprojekt F 20004 Dagcenter HO, ansvar 16101 

(samhällsbyggnadsförvaltning) till ansvar 12021 (service- och tekniks 
förvaltning). 
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Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 

 
Yrkande   

Fredric Olofssons (MaV) yrkar  
 

att omdisponera investeringsbudget på 5 000 tkr i anvisade medel för 
2016 från projektet F 51011 Ers Solkatten till projektet F 20004 Dag-
center HO, 

 
att flytta investeringsprojekt F 20004 Dagcenter HO, ansvar 16101 

(samhällsbyggnadsförvaltning) till ansvar 12021 (service- och tekniks 
förvaltning). 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag beslut under proposition.  

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Fredric Olofssons  
förslag. 
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§ 101 
 

Utbetalning av partistöd 

 
KS/2016:53   104 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att utbetala partistöd för 2016 till partier representerade i kommunfull-

mäktige enligt följande; 
Arbetarpartiet socialdemokraterna 488 929 kr. 
Vänsterpartiet   216 149 kr. 

Nya Moderaterna   216 149 kr. 
Miljöpartiet de gröna  134 315 kr. 

Norrbottens Sjukvårdsparti    79 759 kr. 
Malmfältens Väl     79 759 kr. 

Sverigedemokraterna    79 759 kr. 
 
att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110. 

 
Ärendebeskrivning 

Föreligger fastställande av partistöd för år 2016. Partistödet betalas ut 
årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. 
 

Utbetalning av partistöd för år 2016 
Arbetarpartiet socialdemokraterna 488 929 kr. 

Vänsterpartiet   216 149 kr. 
Nya Moderaterna   216 149 kr. 
Miljöpartiet de gröna  134 315 kr. 

Norrbottens Sjukvårdsparti    79 759 kr. 
Malmfältens Väl     79 759 kr. 

Sverigedemokraterna    79 759 kr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna täcks inom ram. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 

Förslag till beslut 
 

att utbetala partistöd för 2016 till partier representerade i kommunfull-
mäktige enligt följande; 
Arbetarpartiet socialdemokraterna 488 929 kr. 

Vänsterpartiet   216 149 kr. 
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Nya Moderaterna   216 149 kr. 
Miljöpartiet de gröna  134 315 kr. 

Norrbottens Sjukvårdsparti    79 759 kr. 
Malmfältens Väl     79 759 kr. 

Sverigedemokraterna    79 759 kr. 
 

att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110. 
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§ 102 
 

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning 

 
KS/2016:14   019 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 

 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2016. 
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§ 103 
 

Motion av Mats Rantapää (S) - Elbussar i kollektivtrafiken 

 
KS/2015:529   531 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att bifalla att kollektivtrafikansvarig utreder möjligheten att använda sig 

av elbussar i framtiden, 
 
att avslå att Mats Andersson kommer upp och informerar om Umeås 

satsningar på elbussar på grund av att han har slutat arbeta på Hybricon. 
 

Ärendebeskrivning 
Mats Rantapää (s) föreslår i motionen att kollektivtrafikansvarig utreder 

möjligheten att använda sig av elbussar i framtiden och att man kontak-
tar Mats Andersson på Hybricon för att komma upp och informera om 
Umeås satsning på elbussar. 

 
Undertecknad har varit i kontakt med Hybricon och där man informerar 

att Mats Andersson har slutat. 
Elbussar och elhybrider är något som kommer mer och mer. Många 
kommuner har gjort stora satsningar och vi ser även att bussarna  

utvecklas mer för att klara längre körtider. Vi ser även att fler tillver-
kare/bolag än Hybricon håller på att ta fram elbussar med liknade teknik 

och längre körtider. Frågan om vilken teknik som ska användas i Gälli-
vare behöver utredas mer. Alternativet är att i nästa upphandling låta 
entreprenören bestämma leverantör/modell av fordon utifrån våra miljö- 

och övriga krav. Det vi bör utreda är hur många fordon som ska vara av 
eldrift, ska de köras hela linjesträckningen, servicelinje, bara i de centrala 

delarna, skolskjuts etc. Nuvarande avtal sträcker sig fram till sommaren 
2018-06-30 med möjlighet att nyttja optionsåren som är max tre år till.  
Utifrån det som händer i kommunen med samhällsomvandlingen och att 

delar av Malmberget kommer att avvecklas till 2019 bör vi starta ganska 
omgående för att se över hur framtida linjesträckning ska se ut utifrån 

vad vi vet idag om förändringarna i samhället.  Vi bör också ta beslut om 
nuvarande avtal som löper ut 2018-06-30 skall sägas upp till och vi skall 
påbörja en ny upphandling utifrån nya miljökrav med intentionerna att 

elbussar skall finnas i Gällivare kommuns lokaltrafik.  
  

Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom elbussar är mycket dyrare än traditionella dieselbussar och 
samtidigt kräver en del investeringar för laddstationer blir det en betyd-

ligt högre investeringskostnad som man måste ha i beaktande i budget-
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processen. Det är viktigt att det inte finns någon motsättning mellan 
ekonomi och omsorg om miljön utan att se att elbussar är något som bör 

införas i Gällivare kommun som också gör oss till en attraktiv kommun 
att bo i. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Att införa elbussar borde vara positivt för alla där vi kan hushålla med  
resurser. Man slipper avgaser och buller i sin närhet samtidigt som  
energianvändningen och utsläppen av växthusgaser minskar radikalt. Det 

ger möjligheter för en helt ny stadsplanering, där tystare bussar kan gå 
närmare människor utan att störa, till exempel i bostadskvarter, sjukhus-

områden och köpcentrum och ge en bättre service. En ljudlös buss skulle 
kunna ge säkerhetsproblem i trafiken, till exempel för synskadade som 
inte hör när den kommer körande. Med detta torde gå att hjälpa med 

tekniska hjälpmedel. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att bifalla att kollektivtrafikansvarig utreder möjligheten att använda sig 
av elbussar i framtiden, 

 
att avslå att Mats Andersson kommer upp och informerar om Umeås 
satsningar på elbussar på grund av att han har slutat arbeta på Hybricon. 

 
Underlag 

1. Motion. 
2. Kt Hybricon. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-15 § 50. 

 
Yrkande   

Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS) 
 
att bifalla att kollektivtrafikansvarig utreder möjligheten att använda sig 

av elbussar i framtiden, 
 

att avslå att Mats Andersson kommer upp och informerar om Umeås 
satsningar på elbussar på grund av att han har slutat arbeta på Hybricon. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larsson m.fl. 

förslag. 
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§ 104 
 

Motion av Ulf Normark (S), Tomas Nilsson (S), Claes Danell (S) och  
Birgitta Larsson (S) - Parkerings-/ uppställningsplatser för husvagnar, 

släpvagnar, skotrar mm i nära anslutning till våra tätorter 

 
KS/2015:635   514 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att bifalla motionen, samt 
 

att uppdra till service- och tekniknämnden att göra en utredning om 
lämpliga platser och storlek för upprättande av långtidsparkering. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt tidigare gjorda parkeringsutredningar i Gällivare är det idag ingen 
brist på parkeringsplatser, med det i åtanke var samtidigt inkomsterna 
för parkeringsbevakning cirka 690 tkr över budgeterat. Antalet långtids-

parkerade på våra parkeringsplatser som är reserverade för 24 timmars 
parkering är många, några exempel är Välkommaparkeringen mot  

Järnvägsgatan, parkeringen vid Svanparken och vändplatsen på Västra 
Gränsgatan. Fordonen och släpvagnarna är i vissa fall övergivna och ett 
ämne för skrotbilsinsamlingen, däremot är det flesta parkerade på  

platsen för att ägarna inte har någon annan plats att lämna dessa på då 
de ej används. Det ger tydliga tecken på att behovet finns och det är  

något som efterfrågas av medborgarna. Det som bör utredas är om det 
ska vara ett antal mindre parkeringsplatser runt bostadsområden eller 
om det ska vara en eller några större parkeringar med inhängning och 

bevakning, som ska vara ämnade åt långtidsparkering. Det är även  
viktigt att konstruera parkeringen på ett sådant sätt att det inte blir en 

plats där det dumpas objekt, bilar och släpvagnar. En plats som går att 
titta på är runt järnvägen, för att underlätta för våra turister och resande, 
plus att den är nära samhället. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att bifalla motionen, samt 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
att uppdra till service- och tekniknämnden att göra en utredning om 

lämpliga platser och storlek för upprättande av långtidsparkering. 
 

Underlag 
1. Motion. 

2. Service- och tekniknämnden 2016-02-16 § 49. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15 § 51. 
 

Yrkande   
Ulf Normark (S) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS) 

 
att bifalla motionen, samt 
 

att uppdra till service- och tekniknämnden att göra en utredning om 
lämpliga platser och storlek för upprättande av långtidsparkering. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Ulf Normark m.fl. förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Ulf Normark m.fl.  

förslag. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 105 
 

Motion av Birgitta Larsson (S) och Monica Öjemalm (S) - Utveckling av 
Enens matsal till mötesplats för fler äldre i Gällivare kommun 

 
KS/2015:633   735 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att motionen hänskjuts till utredning framtida kostproduktion, 
 
att motionen därmed anses besvarad. 

 
Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag med följande motivering; 

Att hänvisa till utredningen för framtida kostproduktion är att reducera 
frågan om utveckling av Enens matsal, som handlar om en viktig social 
mötesplats för äldre, till enbart en fråga om kostproduktion. Enens mat-

sal som träffpunkt för äldre handlar i huvudsak om att erbjuda äldre som 
bor i egna lägenheter i Gällivare en viktig träffpunkt där man kan äta, 

träffas mm.  
 
Ärendebeskrivning 

Motion angående utveckling av Enens matsal till mötesplats för fler äldre 
i Gällivare kommun. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända för närvarande. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att motionen hänskjuts till utredning framtida kostproduktion, 
 
att motionen därmed anses besvarad. 

 
Underlag 

1. Motion.  
2. Socialnämnden 2016-02-16 § 12.  
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-15 § 52. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande   
Tomas Junkka (S) yrkar  

 
att bifalla motionen. 

 
Benny Blom (M) yrkar  

 
att motionen hänskjuts till utredning framtida kostproduktion, 
 

att motionen därmed anses besvarad. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag mot Benny Bloms förslag till  
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 

kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Benny Bloms förslag. 

 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  222  (226) 
   
 

 

2016-03-29  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 106 
 

Motion av Johannes Sundelin (S) - Ställningstagande för mångfald och att 
aktivt arbeta mot främlingsfientlighet genom toleransprojekt 

 
KS/2015:634   130 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att bifalla motionen. 
 
Ajournering kl. 16.45-16.55. 

 
Ärendebeskrivning 

Motion har inkommit från socialdemokratiska partiet, Johannes Sundelin, 
med förslag om ställningstagande för mångfald och att aktivt arbeta mot 

främlingsfientlighet genom toleransprojektet. Toleransprojektet innebär 
att projektet integreras i skolundervisningen och under ett år träffas ele-
ver från olika skolor för att prata om allt från intolerans och utanförskap 

till hur vi lever tillsammans i en demokrati. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen med hänvisning till att styrdokumenten för förskola 

och skola förordar en normkritisk pedagogik. 
 
Underlag 

1. Motion. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-02-16 § 12. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15 § 54. 
 
Yrkande   

Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP), Bernt 
Nordgren (NS) 

 
att bifalla motionen. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Tomas Junkka m.fl. förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Tomas Junkka m.fl. 

förslag. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 107 
 

Fyllnadsval av ersättare till rådet för funktionshinderfrågor 

 
KS/2014:593   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utse Magnus Johansson (S) till ersättare i rådet för funktionshinder-

frågor. 
 
Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval av ersättare i rådet för funktionshinderfrågor efter Tomas 
Junkka (S) upptas till behandling. 

 
Yrkande   

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att utse Magnus Johansson (S) till ersättare i rådet för funktionshinder-

frågor. 
 

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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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 108 
 

Revidering finanspolicy och finansiella riktlinjer 

 
KS/2016:95   040 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att fastställa förslag till reviderade finansiella riktlinjer. 

 
Ärendebeskrivning 
Nu gällande finanspolicy, finansiella riktlinjer och Placeringsriktlinjer för 

Gällivare kommun långsiktig pensionsmedelsförvaltning fastställdes  
senast i juni 2010. Detta var då föranlett bl a av följder från finanskrisen 

2008-2009. 
 

Avsättning av medel för pensionsförpliktelser har i Gällivare kommun 
gjorts under åren 1998 till 2015. Avsikten med dessa avsättningar har 
hela tiden varit att ”kapa” kommande toppar i de årliga pensionsutbetal-

ningarna. KS § 140 2015-05-18, beslutade att försälja placeringsport-
följen och teckna en försäkringslösning avseende intjänade pensions-

rätter hos KPA. Värdepappersportföljen såldes under perioden maj 2015 
till juli 2015. Detta gjordes i ett gynnsamt börsläge, och försäkringen 
tecknades till en attraktiv garanterad ränta. Härvid försäkrades ca 30 % 

av de totala intjänade pensionsrätterna. Försäkringsbeloppet uppgick till 
160 Mkr plus särskild löneskatt om 38,8 Mkr. 

Då pensionskapitalförförvaltningen nu är avslutad föreligger inte längre 
något behov av riktlinjer för sådan förvaltning. 
 

Nu gällande finansiella riktlinjer är, vad avser kapitalplaceringar, upp-
rättade mer med sikte på kortsiktig kapitalförvaltning vid överskotts-

likviditet. Bl a som följd av pågående samhällsomvandling har kommunen 
f n en betydande överskottslikviditet. De senaste årens utveckling på 
räntemarknaden har också lett till att den avkastning som ränteplace-

ringar ger f n är mycket låg, eller t o m 0. 
 

Föreliggande förslag till reviderade finansiella riktlinjer innehåller därför 
förslag för både kortsiktig kapitalförvaltning och förvaltning med lite 
längre tidshorisont. Syftet med detta är att inom givna ramar för risk 

kunna uppnå en bättre av kastning på det som, vid varje tid, bedöms 
vara kapital med längre placeringshorisont. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 15 februari 2016 § 27 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsen 29 februari 2016. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Målsättningen är att uppnå bättre avkastning på det kapital kommunen 

har möjlighet att placera. 
 

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att fastställa förslag till reviderad finanspolicy, 

 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut om ”Placeringsriktlinjer för  
Gällivare kommun långsiktig pensionsmedelsförvaltning” Kf § 65,  

2010-06-14. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa förslag till reviderade finansiella riktlinjer. 

 
Underlag 

1. Förslag till reviderad finanspolicy, 2016-01-27. 
2. Förslag till reviderade finansiella riktlinjer, 2016-01-27. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-15 § 27. 

 
 

  


