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 Kommunstyrelsen     

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1,   

2016-05-09  kl.  10:00 - 15:30 

Beslutande Jeanette Wäppling (V)  

Lars Alriksson (M) 
Fredric Olofsson (MaV) 

Bernt Nordgren (NS) 
Maria Åhlén (S) 
Birgitta Larsson (S) 

Roland Axelsson (S) 
Tomas Junkka (S) 

Magnus Johansson (S)  
Joakim Nordstrand (MP), tjg ers 
Lena Lindberg (S), tjg ers kl. 

10.00-10.45 § 136, kl. 14.45-
15.30 § 140, N kl. 10.45-14.45 

Monica Nordvall Hedström (M), 
tjg ers kl. 10.45-15.30 §§ 130-
135, 137-140, N kl. 10.20-10.45 

Pernilla Fagerlönn (V), tjg ers kl. 
14.45-15.30 § 140, N kl. 13.00-

14.45   

Ordförande 

Vice ordförande 
 

  

Övriga deltagande Ann-Katrin Karlsson 

Rolf Wennebjörk  
Marika Rissanen Korpi § 136 
Marie Rydström Karlsson § 136 

Antero Ijäs § 138 
Lennart Johansson §§ 135,139 

Eva Martinsson § 137 
Birgitta Johansson Palo § 137 

Jaana Moberg § 139 
Jan Boman § 139 
Bo-Göran Bäckfors § 150 

Theresa Savonen § 140 
Christer Nordmark § 140 

 

Kommunsekreterare 

T.f. kommunchef 
Förvaltningschef SN 
Ekonom 

Förvaltningschef MoB 
Förvaltningschef SAM 

T.f. förvaltningschef BUoK 
Ekonom 

Rektor 
Projektledare, MAF arkitektbyrå 
Projektchef SAM 

VD, Gällivare Energi AB 
Ordförande Gällivare Energi AB 

Utses att justera 
 

Magnus Johansson  

Justeringens plats  

och tid 

Förvaltningsbyggnaden, 2016-05-10, kl. 16:00 

 

Underskrifter Sekreterare  

________________________ 
Ann-Katrin Karlsson 

Paragraf  §130 - §153 

 Ordförande  
________________________ 
Jeanette Wäppling  

 Justerande  
________________________ 

Magnus Johansson  
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 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Paragraf  §130 - §153 
 

Organ Kommunstyrelsen  
 

 

Sammanträdesdatum 2016-05-09 
 

 

Anslags uppsättande  2016-05-11  Anslags nedtagande 

 

2016-06-02  

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

 

Underskrift  

____________________________________ 
Ann-Katrin Karlsson  
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       SIDAN 
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Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information 275 
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Information till kommunstyrelsen om samhällsomvandlingen 276 
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Information om utsläppet i Vassara älv 279 

§ 139 280 

Projektering Hedskolan 280 

§ 140 283 

Gällivare Energi AB - Anhållan om borgen 283 

§ 141 285 

Skrivelse - möjlighet till trygghetsboende i Gällivare tätort och landsbygd 285 

§ 142 287 
Förnyelse av Ipad till förtroendevalda i kommunstyrelsen och dess organ  287 

§ 143 290 
Utredning gemensam poolvakans/bemanningsenhet 290 

§ 144 293 
Utredningsdirektiv översyn socialförvaltningen 293 

§ 145 295 
Samverkansavtal mellan Kalix kommun och kommunerna i Norrbottens län efter 

beslut om ändrad huvudman för Naturbruksgymnasiet i Kalix kommun 295 

§ 146 297 
Bredbandsstrategi samt fiberutbyggnad i Gällivare kommun 297 
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§ 147 299 

Detaljplan för del av Malmberget 8:17 m.fl., kulturhistorisk värdefull bebyggelse 299 

§ 148 302 

Årsredovisning Lapplands Kommunalförbund 2015 302 

§ 149 304 

Komplettering av kommunstyrelsens reglemente 304 

§ 150 306 
Lag om elektroniska personalliggare 306 

§ 151 308 
Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Måltider från Matlaget i 
Gällivare AB vid kommunal representation m.m. 308 

§ 152 311 

Motion av Claes Danell (S) och Birgitta Larsson (S) - Caféverksamhet/  
samlingslokal - "Rosa Rummet" - för boende på Hedgården 311 

§ 153 313 
Godkännande av genomförandeavtal, detaljplan för västra Koskullskulle, del av 

Malmberget 8:17 313 
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§ 130 

 
Kommunstyrelsens delgivningar 

 
KS/2014:583   102 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Delgivningar.  
 

1. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 
 

2016:16 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016. 
 
2. Ks 2016:270/004 

Riksarkivet har den 18 april 2016 beslutat om återleverans till Gällivare 
kommun av kommunala arkivbestånd. 

 
3. Ks 2014:688/041 

Länsstyrelsen har den 7 april 2016 beslutat om utbetalning av bygde-
medel för år 2015 med 6 500 000 kr. 
 

4. Ks 2015:682/141 
Länsstyrelsen har den 17 mars 2016 beslutat att bevilja bidrag ur  

bygdemedel med 6 500 000 för utveckling av näringslivet i Gällivare 
kommun under år 2016. 
 

5. Ks 2014:583/102 
Länsstyrelsen har den 4 april 2016 beslutat om att entlediga vigselförrät-

tare i Gällivare kommun från uppdraget, från och med den 4 april 2016. 
 
6. Ks 2014:632/102 

Länsstyrelsen har den 4 april 2016 beslutat om att entlediga begrav-
ningsombud i Gällivare kommun från uppdraget, från och med den  

4 april 2016. 
 
7. Ks 2016:38/107 

Kommuninvest har den 22 april 2016 inkommit med besked om över-
skottsutdelning från Kommuninvest ekonomisk förening 2016. 
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8. Ks 2016:396/511 
Jokkmokks kommun har den 14 april 2016 inkommit med beslut om till-

fälligt skoterförbud inom Sirges sameby, Jokkmokks kommun, våren 
2016. 

 
9. Ks 2016:413/511 

Jokkmokks kommun har den 21 april 2016 inkommit med beslut om till-
fälligt skoterförbud inom Jåhkågaska tjiellde, Jokkmokks kommun, våren 
2016. 

 
10. Ks 2016:56/042 

Gällivare Folkets Hus har den 6 april 2016 inkommit med verksamhets-
berättelse för år 2015. 
 

11. Ks 2016:55/106 
Länshandikapprådet, protokoll 2016-03-09. 

 
12. Ks 2016:43/107 
Inlandskommunernas ekonomisk förening, protokoll 2016-02-03 och 

2016-03-04. 
 

13. Ks 2016:28/107 
Ungdomsrådet, protokoll 2016-02-29 och 2016-03-15. 
 

14. Protokoll har inkommit från: 
Service- och tekniknämnden, 2016-04-19 

Rådet för funktionshinder, 2016-04-05 
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§ 131 
 

Kommunstyrelsens delegationsanmälningar 

 
KS/2016:11   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Anmälningar 

 
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen 

fattat följande beslut 
 

1. Ks 2016:389/164 
 
2016-04-12 tillstyrka antagning i Hemvärnet i enlighet med upprättat 

protokoll 2016-04-12 § 3. 
 

2. Ks 2016:388/164 
 
2016-04-12 tillstyrka antagning i Hemvärnet i enlighet med upprättat 

protokoll 2016-04-12 § 4. 
 

Ekonomichefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande  
beslut 
 

3. Ks 2016:15/045 
 

2016-04-06 internkredit till TOP Bostäder AB ökning från 30 – 35 mkr, 
för perioden 2016-04-06—2016-06-30. 
 

Minoritetsspråkshandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen  
fattat följande beslut 

 
4. Ks 2016:354/808 
 

2016-04-06 att bevilja 25 000 kr till Face of Gällivare avseende reportage 
om minoriteter och rasism. 
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Lotterihandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat  
följande beslut 

 
5. Ks 2016:391/800 

 
2016-04-15 att lämna Miningtown Cruisers lotteritillstånd för tiden  

2016-04-30—2016-08-13. 
 
Övrigt 

 
6. Protokoll har inkommit från  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-04-04. 
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§ 132 
 

Kurser, konferenser och återkopplingar 

 
KS/2016:12   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger inga kurser vid kallelsens utskick 
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§ 133 
 

Kommunchefens rapport 

 
KS/2016:3   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar Rolf Wennebjörk, t f kommunchef, 

om pågående ärenden och aktuella händelser.  
 

Rolf Wennebjörk informerar om; 
 Lapland Airport, avtalet med NextJet är klart och löper 

fram till oktober 2019. Större flygmaskin till hösten. Resandet har ökat 
med 16 %. 

 Styrgruppsrapporter 

- Kostutredningen vecka 21 uppföljning 
- Kunskapshuset ytor och behov definierade, inne i en   

designfas. Programhandlingar klar till sommaren. 
- Ny förskola ärendet kommer upp på KSsu 19 maj 2016  
- Äldreboende tittat på olika förslag på placering, ärendet kommer upp 

på KSsu igen. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 77. 
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§ 134 
 

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. 

 
Lars Alriksson (M) informerade från kommunala pensionärsrådets möte 

2016-04-27. 
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§ 135 
 

Information till kommunstyrelsen om samhällsomvandlingen 

 
KS/2016:8   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, förvaltningschef 

för samhällsbyggnadsförvaltningen, om pågående ärenden och aktuella 
händelser.   

 
Lennart Johansson informerar om: 

- Verksamhetslokaler, förhandlingar pågår med LKAB. 
- Ersättningsbostäder för boende i Malmberget.  
- Vägar och infrastruktur i östra Malmberget, östra länken. 

- Repisvaara Norra och Södra. 
- Repisvaara Mitt. 

 
Informationen pågår kl. 11.10-11.30. 
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§ 136 
 

Information från socialförvaltningen 

 
KS/2016:9   042 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde under punkten budgetuppföljning 

beslutades att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde ska få en  
redovisning av barn-, utbildning- och kulturförvaltningen utifrån gjord 

kartläggning gällande underskottet inom nämnden. 
 

Vidare beslutades att kommunstyrelsen får en redovisning hur socialför-
valtningen arbetar aktivt för att säkra personalförsörjningen samt att  
socialförvaltningen redovisar vilka åtgärder som görs för att komma in i 

ram. 
 

Marika Rissanen Korpi, förvaltningschef och Marie Rydström Karlsson, 
ekonom socialförvaltningen redovisar socialförvaltningens budgetarbete 
samt informerar om:  

 
- Sammanfattning utfall 2015 för SoL och LSS 

- Budgetutfall 2015 
- Åtgärdsplan för 2016 
- Uppföljningslista strategiska uppdrag 

 
Informationen pågår kl. 10.05-10.45. 

 
Underlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-04-18 § 109. 

2. Powerpoint presentation socialförvaltningen. 
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§ 137 
 

Information från barn-, utbildning- och kulturförvaltningen 

 
KS/2016:9   042 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde under punkten budgetuppföljning 

beslutades att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde ska få en  
redovisning av barn-, utbildning- och kulturförvaltningen utifrån gjord 

kartläggning gällande underskottet inom nämnden. 
 

Eva Martinsson t.f. förvaltningschef och Birgitta Palo Johansson, ekonom 
för barn-, utbildning- och kulturförvaltningen informerar om: 
 

Stora kostnader för förvaltningen är tjänster. Förskolan har sex tjänster 
utanför budget som beror bl a på nyanlända, en del medicinska bedöm-

ningar samt barn med speciella behov. 
 
Grundskolan har samma problem med tjänster utanför budget och det 

beror på samma saker som i förskolan men de har även elever med om-
fattande skolfrånvaro. Regler från Skolinspektionen har skärpts och sko-

lan har ett stort ansvar att följa upp och få eleverna till skolan. 
 
Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att följa upp detta. Tillskott av 

tjänster ska tas upp till förvaltningsledningen för beslut. När det gäller 
medicinska bedömningen ska elevhälsan vara med. 

 
Informationen pågår kl. 13.05-13.10. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-04-18 § 109. 
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§ 138 
 

Information om utsläppet i Vassara älv 

 
KS/2016:431   422 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Antero Ijäs, förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen informerar 

om utsläppet i Vassara älv vid dagens sammanträde. 
 

Antero Ijäs informerar om: 
 

- Dieselutsläppet i Vassara älv. Larmet om dieselutsläppet kom  
2016-03-01 och anmäldes till myndigheten. 

- Djurlivet. 

- Pågående och planerade arbeten. 
- Läckaget. 

- Saneringsområdet. 
- Nya cisterner. 
- Ersättning från Trygg Hansa. 

- Uppföljning. 
 

Informationen pågår kl. 10.45-11.10. 
 
Underlag 

1. Presentation. 
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§ 139 
 

Projektering Hedskolan 

 
KS/2016:376   251 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta projektering Hedskolan etapp 1 och 2,  

 
att påbörja planering av underhållsreparation av befintlig gymnastiksal, 
 

att samråd påbörjas med socialförvaltningen angående samnyttjande av 
matsal på Hedgården. 

 
Ärendebeskrivning 

Projektering av Hedskolan kan delas upp i fyra delar. Ett: utbyggnad, 
två: upprustning, tre: idrottshall och fyra: Hedgårdens matsal. I under-
laget finns beskrivet kostnadskalkyl, planritningar och tidsplan.  

 
Den första delen: utbyggnad, är en direkt konsekvens av omflyttningen 

av elever mellan olika verksamheter. Orsaken är dels ett ökat antal  
elever i grundskolan och ett ökat antal platser inom fritidsverksamhet. 
Dels ska träningsskolan och grundsärskolan flyttas från Sjöparksskolan 

till Hedskolan. Dessa förändrade faktorer resulterar i behov av ombygg-
nationer, underlag 1. De utbyggnationer som behöver genomföras är att 

bygga ihop de befintliga byggnaderna C-huset och D-huset samt bygga 
ett nytt hus bredvid A-huset, förslagsvis benämnt F-huset. F-huset och 
A-huset byggs ihop genom en skywalk.  

 
Andra delen: upprustning, är en nödvändighet då befintliga byggnader 

har skador, så som fuktskador. Invändiga renoveringar av befintliga  
lokaler i syfte att kunna anpassa för den kommande verksamhetens  
behov. 

 
Tredje delen: idrottshallen, är idag för liten för den verksamhet som  

bedrivs där. Användningen är också begränsad då det i nuläget enbart 
finns två omklädningsrum. Idrottshallen är dessutom fuktskadad, det 
finns behov av att gräva ur grunden runt hallen. Uppförandet av en ny  

idrottshall beräknas kosta ca 20 miljoner kronor. Ett alternativ är att  
genomföra minsta möjliga reparationer för att den befintliga hallen ska 

kunna nyttjas i maximalt fem år till. Efter fem år behöver en ny hall 
kunna nyttjas, eventuellt samnyttjande av nya sporthal-
lar/friidrottsanläggningar bör tas med i beaktande. En minsta möjliga  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  281  (314) 
   
 

 

2016-05-09  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

underhållsreparation av befintlig idrottshall beräknas till 3-3,5 miljoner 
kronor. Minsta möjliga underhåll omfattar ombyggnation för att möjlig-

göra fyra omklädningsrum samt tillgänglighet för funktionsnedsatta.  
 

Fjärde delen: Hedgårdens matsal, förslag finns att Hedgårdens matsal 
behöver byggas om. Dels invändigt för att förbättra arbetsmiljön i köks-

delen och servicen vid måltider, dels ombyggnation och tillföra en ny  
entré. Ombyggnation invändigt möjliggör till fler sittplatser i matsalen, 
förbättrar tillgängligheten och skapar bättre ytor för servering. Tillbygg-

nad av en ny entré och tillhörande kapprum grundar sig i att placering av 
förskolans utegård gör det naturligt att flytta entrén till andra sidan  

huset. Den gamla entrén kommer att lämnas kvar. I och med ombygg-
nationen av Hedgårdens matsal förutsätts att skolan har tillgång till hela 
matsalen under lunchtid, i samförstånd med socialnämndens äldre-

omsorgs-verksamhet. 
 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 21 april 2016 § 
44 att ärendet lämnas öppet till kommunstyrelsens sammanträde 9 maj 
2016, samt att bjuda in Jaana Moberg, processledare, projektledaren och 

förvaltningschefen samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelsens  
sammanträde 9 maj 2016. 

 
Jaana Moberg, rektor, Jan Boman, MAF arkitektbyrå och Lennart  
Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen informerar. 

 
Informationen pågår kl. 13.30-14.00.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Enligt ekonomisk kalkyl. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Föreslagna om- och tillbyggnationer samt upprustningar är grund-
läggande för att kunna bedriva den verksamhet inom Hedskolan som 
fullmäktige beslutat om 2015-08-24 § 116 om förändrad grundskole-

struktur. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar 
 

att anta projektering.  
 

Underlag 
1. Planritningar Hedskolan. 

2. Planritningar hedgårdens matsal. 
3. Tidsplan. 
4. Kostnadskalkyl. 

5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-04-21 § 44. 
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Yrkande   

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

att anta projektering Hedskolan etapp 1 och 2,  
 

att påbörja planering av underhållsreparation av befintlig gymnastiksal, 
 
att samråd påbörjas med socialförvaltningen angående samnyttjande av 

matsal på Hedgården. 
 

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

beslutat i enlighet med Fredric Olofsson m.fl. förslag. 
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§ 140 
 

Gällivare Energi AB - Anhållan om borgen 

 
KS/2016:429   107 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att bevilja Gällivare Energi AB en utökning av proprieborgen (borgen 

såsom för egen skuld) med 80 000 000 kronor upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 693 177 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och  
kostnader. 

 
att beviljat borgensbelopp om 80 000 000 kronor skall amorteras på  

30 år med rak amortering. 
 

Jäv  
Lars Alriksson (M) och Birgitta Larsson (S) anför jäv och deltar varken vid 
överläggning eller beslut. 

 
Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet: 
Att uppdra till förhandlingsdelegationen att kräva datum gällande för-
handling mellan Gällivare Energi AB och LKAB under andra kvartalet 

2016. 
 

Ärendebeskrivning 
Gällivare Energi AB har inkommit med begäran om utökad kommunal 
borgen om 80 000 000 kronor avseende nyupplåning för finansiering av 

investeringsprojekt i ledningsnät och reservpanncentraler. Gällivare 
Energi AB har per den 2016-03-31 en samlad låneskuld med kommunal 

borgen om 613 177 tkr. 
 
Theresa Savonen, VD och Christer Nordmark, ordförande i Gällivare 

Energi AB informerar. 
 

Informationen pågår kl. 14.45-15.30. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Vid ett beviljande av kommunal borgen kommer Gällivare Energi AB att 
kunna finansiera nödvändiga investeringar. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att bevilja Gällivare Energi AB en utökning av proprieborgen (borgen 

såsom för egen skuld) med 80 000 000 kronor upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 693 177 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och  

kostnader. 
 
att beviljat borgensbelopp om 80 000 000 kronor skall amorteras på  

30 år med rak amortering. 
 

Beslutsunderlag 
1. Gällivare Energi skrivelse 2016-04-27. 
 

Yrkande   
Joakim Nordstrand (MP) yrkar med instämmande av Magnus Johansson 

(S) 
 
att bevilja Gällivare Energi AB en utökning av proprieborgen (borgen 

såsom för egen skuld) med 80 000 000 kronor upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 693 177 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och  

kostnader. 
 
att beviljat borgensbelopp om 80 000 000 kronor skall amorteras på  

30 år med rak amortering. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Joakim Nordstrand m.fl. förslag till beslut under propo-
sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 

har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Joakim  
Nordstrand m.fl. förslag. 
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§ 141 
 

Skrivelse - möjlighet till trygghetsboende i Gällivare tätort och landsbygd 

 
KS/2016:355   734 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att uppdra till nämnd- och utredningsenheten att utreda möjligheten 

samt ekonomiska konsekvenser för trygghetsboende i Gällivare tätort och 
landsbygd. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden vill väcka frågan till kommunstyrelsen gällande möjlighet 

till trygghetsboende i Gällivare tätort och landsbygd. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna är inte kända i dagsläget. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att uppdra till nämnd- och utredningsenheten att utreda möjligheten 

samt ekonomiska konsekvenser för trygghetsboende i Gällivare tätort och 
landsbygd. 
 

Underlag 
1. Skrivelse gällande trygghetsboende i Gällivare tätort och landsbygd, 

2016-02-10 
2. Tjänsteskrivelse, Möjlighet till trygghetsboende i Gällivare tätort och 
landsbygd, 2016-02-10 

3. Protokollsutdrag Sn/2016:56 – 734 § 39, 2016-03-17 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 86. 

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

 
att uppdra till nämnd- och utredningsenheten att utreda möjligheten 

samt ekonomiska konsekvenser för trygghetsboende i Gällivare tätort och 
landsbygd. 
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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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§ 142 
 

Förnyelse av Ipad till förtroendevalda i kommunstyrelsen och dess organ  

 
KS/2016:381   005 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att investera i 23 stycken Ipad Air Pro, 32 GB 9,7 tum med Wifi och Sim 

samt pennan apple stylus för förtroendevalda som deltar i kommun-
styrelsen och/eller dess organ, 
 

att läsplattor för ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande 
belastar kommunstyrelsens ordinarie drift, 

 
att övriga 20 läsplattor belastar kommunstyrelsens medel till förfogande, 

 
att övriga nämnder uppmanas att planera in förnyelse av läsplattor efter 
behov, 

 
att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en plan för fram-

tida förnyelse av hårdvara nödvändig för digitala sammanträden och att 
denna plan beslutas av kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun använder Ipad som verktyg för möjligheten att ge-

nomföra digitala sammanträden. Beslut om anskaffande av Ipad togs av 
kommunstyrelsen 2011-11-21 § 333, vilket innebär att befintlig hårdvara 
börjar vara 5 år gammal.  

 
Införandet av den nya applikationen för digitala sammanträden, Lex Mee-

ting, innebär att kommunen har gått ifrån att ha en molntjänst för lagring 
av kallelser och protokoll till lagring på egen server. Lex meeting innebär 
att de förtroendevalda laddar ner handlingarna till sin Ipad i takt med att 

handlingarna öppnas eller i bakgrunden om den förtroendevalde väljer att 
ladda ner ett helt sammanträde. 

 
Möjligheten till nedladdning innebär att sammanträden och handlingar 
kan finnas tillgängliga i Ipad även om uppkoppling till internet saknas. 

 
Kommunen befinner sig i dagsläget i ett läge med omfattande samhälls-

omvandling. Detta innebär att vissa sammanträden har en stor mängd 
handlingar och att vissa handlingar är planer, kartor och ritningar. Denna 
typ av handlingar kan enklare läsas på en nyare Ipad tack vare en högre 
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upplösning på skärmarna. Dessa handlingar kan även öppnas snabbare 
på grund av bättre kapacitet i nya Ipad. 

 
Bedömningen är att det finns ett aktuellt behov av att byta till nyare Ipad 

utifrån den mängd sammanträden och handlingar som de förtroendevalda 
skall kunna hantera inom kommunstyrelsen och dess organ. Bedömning-

en är också att plattorna, i likhet med befintlig utrustning, skall kunna 
förses med sim-kort, så att uppkoppling blir möjlig även i miljöer där  
Wi-Fi saknas. Vidare att Ipad för kommunstyrelsen och dess organ får ett 

större lagringsutrymme än vad dagens plattor medger.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
En förnyelse av nya Ipad för förtroendevalda som deltar i något av kom-
munstyrelsens organ uppgår till 100 993 kronor för sammanlagt 23 Ipad 

Air med 32 GB minne och möjlighet till att sätta in Sim-kort.  
 

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

 
Förslag till beslut 

 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att investera i 23 stycken Ipad Air, 32 GB med Wifi och Sim för förtroen-
devalda som deltar i kommunstyrelsen och/eller dess organ, 

 
att läsplattor för ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande 
belastar kommunstyrelsens ordinarie drift, 

 
att övriga 20 läsplattor belastar kommunstyrelsens medel till förfogande, 

 
att övriga nämnder uppmanas att planera in förnyelse av läsplattor efter 
behov, 

 
att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en plan för fram-

tida förnyelse av hårdvara nödvändig för digitala sammanträden och att 
denna plan beslutas av kommunstyrelsen. 
 

Underlag 
1. Kostnadsberäkning. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-25 § 87. 
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Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  

 
att investera i 23 stycken Ipad Air Pro 9,7 tum, 32 GB med Wifi och Sim 

samt pennan apple stylus för förtroendevalda som deltar i kommunsty-
relsen och/eller dess organ, 

 
att läsplattor för ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande 
belastar kommunstyrelsens ordinarie drift, 

 
att övriga 20 läsplattor belastar kommunstyrelsens medel till förfogande, 

 
att övriga nämnder uppmanas att planera in förnyelse av läsplattor efter 
behov, 

 
att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en plan för fram-

tida förnyelse av hårdvara nödvändig för digitala sammanträden och att 
denna plan beslutas av kommunstyrelsen. 
 

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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§ 143 
 

Utredning gemensam poolvakans/bemanningsenhet 

 
KS/2015:420   027 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta utredningsdirektiv för utredning av gemensam poolva-

kans/bemanningsenhet,  
 
att utse Lars Alriksson (M) och Bernt Nordgren (NS) och Tomas Junkka 

(S) till styrgruppen,  
 

att utredningen förutsättningslöst även belyser decentraliserad vikariean-
skaffning, 

 
att barn-, utbildning- och kulturnämnden samt socialnämnden utser var 
sin representant i styrgruppen. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 2015-10-26 § 245, som en del av handlingsplan 
för kompetensförsörjning i Gällivare kommun, beslutat att utreda gemen-
sam poolvakans/bemanningsenhet i Gällivare kommun. 

 
Vikarieanskaffningen sker för närvarande på olika sätt i kommunens  

förvaltningar. Socialförvaltningen har en bemanningsenhet. Barn-, utbild-
ning- och kulturförvaltningen har administratörer på olika skolor som  
arbetar med vikarieanskaffning samt husvikarier som är tidsbegränsat 

anställda terminsvis. På båda förvaltningarna förekommer att chefer 
själva rekryterar vikarier. På övriga förvaltningar är det chefer och/eller 

administratörer som svarar för vikarieanskaffning. För vikariehanteringen 
används i Socialförvaltningen samt Barn-, utbildning- och kulturförvalt-
ningen ett datorbaserat system Time Care Pool som är integrerat med 

personalsystemet Personec. Gällivare kommun har (2015-12-31)  
1 422 årsarbetare, 272 årsarbetare med tidsbegränsad anställning och 

235 timanställda årsarbetare.  
 
PwC har under 2015, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna,  

genomfört en granskning av vikariehanteringen inom socialnämndens 
samt barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhet i syfte att  

utröna om vikarieanskaffningen sker på ett ändamålsenligt sätt och med 
tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande revisionella bedömningen 
är att vikarieanskaffningen i begränsad utsträckning sker på ett ända-

målsenligt sätt och att den interna kontrollen inom området brister. 
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Syftet med utredning av en gemensam poolvakans/bemanningsenhet i 

Gällivare kommun är att effektivisera och säkerställa kvaliteten i verk-
samheten. Utredningen genomförs av extern utredare. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Medel har anvisats från ansvar 15101, verksamhet 2632 utredningar. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att anta utredningsdirektiv för utredning av gemensam poolva-
kans/bemanningsenhet,  

 
att utse tre representanter till styrgrupp, 
 

att utredningen förutsättningslöst även belyser decentraliserad vikariean-
skaffning. 

 
Underlag 
1. Utredningsdirektiv för utredning av gemensam poolva-

kans/bemanningsenhet med Revisionsrapport Vikariehantering Gällivare 
kommun, december 2015 som bilaga. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-25 § 88. 
 
Yrkande   

Fredric Olofsson (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att anta utredningsdirektiv för utredning av gemensam poolva-
kans/bemanningsenhet,  
 

att utse Lars Alriksson (M) och Bernt Nordgren (NS) till styrgrupp,  
 

att utredningen förutsättningslöst även belyser decentraliserad vikariean-
skaffning, 
 

att barn-, utbildning- och kulturnämnden samt socialnämnden utser var 
sin representant i styrgruppen. 

 
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att Tomas Junkka (S) utses till representant i styrgruppen.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofsson m.fl. och Birgitta Larssons förslag till 

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fredric Olofsson m.fl. och 

Birgitta Larssons förslag. 
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§ 144 
 

Utredningsdirektiv översyn socialförvaltningen 

 
KS/2016:415   001 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta utredningsdirektiven,  

 
att utse Lars Alriksson (M) till ordinarie och Jeanette Wäppling (V) till er-
sättare samt utse Tomas Junkka (S) till ordinarie och lämna ersättaren 

vakant (S) till styrgruppen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningen i samverkan med Socialnämndens presidium har  

uppdragit till kommunchefen och socialchefen att utforma förslag till  
utredningsdirektiv för allmän organisationsöversyn av socialförvaltningen. 
 

Vid socialförvaltningen finns myndighetsutövning med individ- och famil-
jeomsorg, vård- och omsorg av äldre och funktionshindrade, kommunal 

hälso- och sjukvård med hemsjukvård, integration och familjerådgivning. 
Socialförvaltningen ombesörjer även vissa tillsynsuppgifter i enlighet med 
tobak- och alkohollagarna. Förvaltningen omsätter 460 miljoner kronor 

och har ca 804 anställda. Socialförvaltningen är politiskt underordnad  
socialnämnden. 

 
Socialnämndens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fastställts av kommunfullmäktige, de föreskrifter som finns i lag och 

förordning samt i nämndens reglemente. Förvaltningens verkställande 
uppdrag framgår av socialförvaltningens verksamhetsplan 2016-2018, 

förvaltningens styrkort samt delegationsordning. 
 
Av verksamhetsplanen 2016-2018 framgår att socialnämndens utveckl-

ingsområden för perioden är välfärdsteknologi, strukturella översyner och 
personal- och kompetensförsörjning.  

 
Socialförvaltningen har from jan 2014 övergått till en ny ledningsorgani-
sation vilket innebar införande av centraladministration och utökning av 

enhetschefer. Målsättningen var/är att återföra de primära ansvarsområ-
den dvs. verksamhet-, budget- och personalansvaret till den operativa 

chefsnivån för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö med god intern ef-
fektivitet. Förvaltningen har under implementering arbetat med att för-
tydliga ledarskapet b la genom kompetenshöjning i bemanningsprocessen 

samt genom att lyfta budgetarbetet som ett centralt styrmedel för att nå 
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god intern effektivitet. Socialförvaltningen har utifrån resultatanalys bru-
tit ner förvaltningens målsättningar till strategiska uppdrag för att åstad-

komma bättre sammanhang och förståelse i hela ledningen och därmed 
nå ökad mål- och resultatstyrning.    

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta utredningsdirektiven,  

 
att kommunstyrelsen utser två representanter till styrgruppen. 

 
Underlag 
1. Utredningsdirektiv. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 89. 
 

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

att anta utredningsdirektiven,  
 

att utse Lars Alriksson (M) till ordinarie och Jeanette Wäppling (V) till  
ersättare till styrgruppen. 
 

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 

att utse Tomas Junkka (S) och lämna ersättaren vakant (S) till styr-
gruppen. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgren m.fl. och Birgitta Larssons förslag till 

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bernt Nordgren m.fl. och 
Birgitta Larssons förslag. 
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§ 145 
 

Samverkansavtal mellan Kalix kommun och kommunerna i Norrbottens 
län efter beslut om ändrad huvudman för Naturbruksgymnasiet i Kalix 

kommun 

 
KS/2016:358   612 

 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att Gällivare kommun undertecknar samverkansavtalet med Kalix  
kommun gällande genomförande av utbildningar vid Kalix Naturbruks-

gymnasium. 
 

Ärendebeskrivning 
Samverkansavtal mellan Kalix kommun och kommunerna i Norrbottens 

län om genomförande av gymnasieskolans Naturbruksprogram, utgång 
Skog samt Industritekniskt program, utgång Sågverk har inkommit till 
Gällivare kommun 2016-03-21. 

 
Kommunfullmäktige i Kalix samt Landstingsfullmäktige har beslutat god-

känna ändring av huvudmannaskapet för Kalix Naturbruksgymnasium. 
Kalix kommun blir därför ny huvudman från den 1 augusti 2016. 
 

Laplands Gymnasium förordar att samverkansavtalet undertecknas då de 
utbildningar som kommer att ges samt kostnaden per elev motsvarar det 

som gällt under tiden Norrbottens läns landsting varit huvudman för Kalix 
Naturbruksgymnasium. Gymnasienämndens au beslutade den 30 mars 
2016 att föreslå medlemskommunerna att underteckna samverkansavta-

let med Kalix kommun gällande genomförande av utbildningar vid Kalix 
Naturbruksgymnasium. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det är positivt för barn och unga att ha möjlighet att gå Naturbruks-
gymnasium. 
 

Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att Gällivare kommun undertecknar samverkansavtalet med Kalix  
kommun gällande genomförande av utbildningar vid Kalix Naturbruks-

gymnasium. 
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Underlag 

1. Samverkansavtal.  
2. Sammanträdesprotokoll, Kalix kommun kommunfullmäktige, 2015-11-

30 § 250. 
3. Protokollsutdrag, Landstingsfullmäktige, 2016-02-24  

§ 12. 
4. Sammanträdesprotokoll, Kalix kommun utbildningsnämnd, 2016-03-04 
§ 29. 

5. Yttrande gällande samverkansavtal, 2016-03-23. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 90. 
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§ 146 
 

Bredbandsstrategi samt fiberutbyggnad i Gällivare kommun 

 
KS/2016:383   005 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun” enligt förslag, 

 
att fastställa avgifterna som föreslås i ”Ekonomisk modell för fiberut-
byggnad i Gällivare kommun”, 

 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att starta upp utbyggnadsprojekt  

enligt den nu fastställda ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun”. 
 

Ärendebeskrivning 
Det nationella målet är att 90 % av alla hushåll och fasta verksamhets-
ställen har tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Det regionala målet är att alla 

i Norrbotten ska ha tillgång till bredband med hög kapacitet, med strävan 
mot 100 Mbit/s. 

 
För att uppnå de uppsatta målen behöver Gällivare kommun en bred-
bandsstrategi som på ett strukturerat och strategiskt sätt behandlar  

frågor som rör bredband, samt beskriver kommunens nödvändiga  
åtaganden fram till år 2020. Arbetet med att ta fram en bredbands-

strategi för Gällivare kommun har genomförts inom ramen för bred-
bandsprojektet. Styrgruppen för projektet består av kommunchefen,  
chefen för kommunledningskontoret, chefen för utvecklingsenheten, samt 

chefen för IT-enheten.  
 

I ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun”, se underlag 1, föreslås det 
att Gällivare kommun i egen regi ska bygga ut områdesnät med optisk  
fiber på de orter och områden som idag ligger intill det befintliga kom-

munala bredbandsnätet.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
En ekonomisk modell för fiberutbyggnaden i kommunen har tagits fram, 
se underlag 2, och en SWOT-analys av den ekonomiska modellen har  

genomförts, se underlag 3.  
 

Målet för det kommunala bredbandsnätet är att inga skattemedel ska  
behöva skjutas till för att hantera de kostnader som uppstår. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Bredbandsutbyggnaden kommer generellt att ge mycket positiva effekter 

för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun” enligt förslag, 
 

att fastställa avgifterna som föreslås i ”Ekonomisk modell för fiberut-
byggnad i Gällivare kommun”, 

 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att starta upp utbyggnadsprojekt  
enligt den nu fastställda ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun”. 

 
Underlag 

1. Bredbandsstrategi för Gällivare kommun. 
2. Ekonomisk modell för fiberutbyggnad i Gällivare kommun. 
3. SWOT-analys av den ekonomiska modellen. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 79. 
 

Yrkande   
Joakim Nordstrand (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att anta ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun” enligt förslag, 
 

att fastställa avgifterna som föreslås i ”Ekonomisk modell för fiberut-
byggnad i Gällivare kommun”, 
 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att starta upp utbyggnadsprojekt en-
ligt den nu fastställda ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun”. 

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

sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Joakim  

Nordstrand m.fl. förslag. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 147 
 

Detaljplan för del av Malmberget 8:17 m.fl., kulturhistorisk värdefull  
bebyggelse 
KS/2016:122   214 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktplanen för Gällivare, 

Malmberget och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen av Malm-
berget 8:17, 
 

att godkänna granskningsutlåtandet och  
 

att anta detaljplan för del av Malmberget 8:17 mfl. kulturhistorisk värde-
full bebyggelse. 
 

Ärendebeskrivning 
På grund av gruvans expansion kommer kulturhistorisk värdefull bebyg-

gelse tillsammans med stora delar av samhället i Malmberget att avveck-
las. Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra ny 
placering för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som ska kunna använ-

das för bostadsändamål. Syftet med planen är att en del av västra Malm-
bergets bebyggelse som försvinner ska behållas för efterlevande generat-

ioner och fortsatt ha en funktion på ny plats i samhället.  
 
Detaljplaneförslaget medger plats för kulturhistoriskt värdefulla byggna-

der med kompletterande bebyggelse i form av uthus, garage, förråd, 
tvättstuga och andra gårdsbyggnader. Den kulturhistoriskt värdefulla be-

byggelsen som möjliggörs inom planområdet representerar olika karaktä-
rer utifrån tidsepoker, funktioner och sammanhang. Planen syftar till att 
bibehålla byggnadernas olika karaktärer samt byggnadernas förhållanden 

till varandra utifrån placering. Ambitionen med detaljplanen är också att 
säkerställa betydelsefulla beståndsdelar som utgör värdebärare/värden. 

Dessa är byggnadernas orientering i förhållande till väderstreck och väg-
struktur samt byggnadernas olika utformningsmässiga karaktärer.  
 

Till grund för detaljplanen har en kulturmiljöanalys upprättats. Analysen 
ska utgöra ett stöd vid tolkning och förståelse av planens bestämmelser.  

 
Ambitionen inom området bör vara att befintlig vegetation i anslutning till 

planerad bebyggelse sparas så gott det går. Inom områden som regleras 
med utökad lovplikt avseende trädfällning bör därför en restriktiv hållning 
råda vid marklovsgivning. Området domineras främst av barrskog med 

inslag av lövträd. Naturmiljön har en stor betydelse för kulturmiljö. Med 
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en återplanterad björkallé längs områdets huvudgata kan struktur skapas 
till området, vilket är en viktig värdebärare som naturmiljön i Malmberget 

besitter. Den glesa bebyggelsestrukturen bör kunna möjliggöra för na-
tursläpp som kan nyttjas för rekreation och spontan lek i området. 

 
Trafikbuller från intilliggande väg och industribuller från Vitåfors samt 

närheten till led för transporter av farligt gods är ytterligare aspekter att 
ta hänsyn till och har utretts i planarbetet.  
 

Planförslaget avviker från den rekommenderade markanvändningen i gäl-
lande FÖP som anger natur. Intentionerna för utveckling av Koskullskulle 

är dock att plats för enstaka kulturhistoriska byggnader från västra 
Malmberget ska beaktas samt att bostadsbebyggelse får tillkomma i 
Koskullskulle genom förtätning med 100 bostäder. 

 
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet (Natur). 

 
Planen handläggs med ett utökat planförfarande, enligt Plan- och byggla-
gen (2010:900) och avviker mot den fördjupade översiktsplanen. Planen 

har varit utställd för granskning under tiden 24 mars 2016 till och med 
17 april 2016. 

 
Enligt samarbetsavtalet (2012) mellan LKAB och Gällivare kommun gjor-
des en överenskommelse där cirka 20 stycken kulturhus pekades ut som 

objekt att flytta. Länsstyrelsen har efter det ytterligare kommit med öns-
kemål, 2013, om flytt av ytterligare 6 stycken byggnader.  

Dessa byggnader (exklusive 6 stycken som redan nedmonterats, samt 
kåkstan) inryms i denna detaljplan och finns illustrerade i tillhörande il-
lustrationsplan.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Enligt genomförandeavtal. Kommunen ansvarar för drift och skötsel för 
allmänna platser. De driftskostnader som uppstår bedöms rymmas inom 
befintlig budget. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Nya bostäder är positivt ur ett barn och ungdomsperspektiv. 
 
Förslag till beslut 

att kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfull-
mäktige besluta att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översikt-

planen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014 i och med plan-
läggningen av Malmberget 8:17, 

 
att godkänna granskningsutlåtandet och  
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att anta detaljplan för del av Malmberget 8:17 mfl. kulturhistorisk värde-
full bebyggelse. 

 
Underlag 

1. Antagandehandling plankarta. 
2. Antagandehandling planillustration. 

3. Antagandehandling planbeskrivning. 
4. Antagandehandling granskningsutlåtande. 
5. Kulturmiljöanalys. 

6. Risk PM Koskullskulle. 
7. PM bullerutredning. 

7.1 Bilagor PM bullerutredning. 
8. Förprojektering. 
8.1 Bilaga 1, Gata plan. 

8.2 Bilaga 2, Gata profil. 
8.3 Bilaga 3, VA-plan och profil.  

9. Rapport utredning deponi Kos. 
9.1 Bilaga 1, fältprotokoll. 
9.2 Bilaga 2, analysrapport jord. 

9.3 Bilaga 3, analysrapport jord dioxiner. 
10. KS beslut 2016-01-18 § 21. 

 
Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  

 
att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktplanen för Gällivare, 

Malmberget och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen av Malm-
berget 8:17, 
 

att godkänna granskningsutlåtandet och  
 

att anta detaljplan för del av Malmberget 8:17 mfl. kulturhistorisk värde-
full bebyggelse. 
 

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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§ 148 
 

Årsredovisning Lapplands Kommunalförbund 2015 

 
KS/2016:204   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna Lappland Kommunalförbunds årsredovisning 2015.  

 
Ärendebeskrivning 
Lapplands kommunalförbund (LKF) har inkommit med årsredovisning för 

2015 samt revisionsberättelse. 
 

Driftredovisningen visar att kommunalförbundets intäkter vid årsskiftet 
överstiger kostnader med 178 tkr.  

           
Lapplands kommunalförbunds direktion har fastslagit att god ekonomisk 
hushållning råder inom kommunalförbundet när samtliga finansiella mål 

uppnåtts samtidigt som verksamhetsmålen uppvisar god måluppfyllelse. 
 

Beträffande de verksamhetsmässiga målen är bedömningen i de flesta 
fall att målen har uppnåtts under verksamhetsåret.  
 

Beträffande de verksamhetsmässiga målen är bedömningen i de flesta 
fall att målen har uppnåtts under verksamhetsåret. Bedömningen är 

också att samtliga finansiella mål utom målet gällande prognossäkerhet, 
har uppnåtts till fullo under 2015. Prognossäkerheten har varit hög när 
det gäller de kostnader som upparbetats direkt av Förbundets verksam-

heter och för samtliga intäkter. Dock har prognossäkerheten varit lägre 
när det gäller resultatpåverkan från avsättningar till pensioner, slutlig 

skatt och semesterlöneskuldens ökning. 
 
Den sammanfattande bedömningen av det ekonomiska utfallet är att för-

bundet har fullföljt verksamheten under året i linje med gällande mål-
sättningar och med en avvikelse från beslutade budgetramar om 0,08 %. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända konsekvenser.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna Lappland Kommunalförbunds årsredovisning 2015.  

 
Underlag 

1. LKF’s direktion 2016-03-03 § 99. 
2. Årsredovisning 2015, revisionsberättelse för Lapplands kommunalför-
bund. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 91. 
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§ 149 
 

Komplettering av kommunstyrelsens reglemente 

 
KS/2015:787   003 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att kommunstyrelsen utser ersättare till adjungerande ledamöter, 

 
att ersättaren får inte närvara när adjungerande ledamot tjänstgör, 
 

att komplettera kommunstyrelsens reglemente under § 18. 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunstyrelsens reglemente finns det under § 18 Utskott och bered-

ningar inskrivet; 
 
”Kommunstyrelsen har möjlighet att bland fullmäktiges ledamöter och  

ersättare, om det behövs nödvändigt för en allsidig beredning av ären-
den, utse adjungerade ledamöter till kommunstyrelsens samhällsplane-

ringsutskott”. 
 
Val av tre adjungerande ledamöter har tidigare utsetts från de partier 

som inte har representation i utskottet. Den allsidiga beredningen av 
ärendet kan inte fullföljas när den utsedda ledamoten inte kan närvara, 

därför bör ersättare utses. Ersättaren får dock inte närvara när adjunge-
rande ledamot tjänstgör. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen utser ersättare till adjungerande ledamöter, 

 
att ersättaren får inte närvara när adjungerande ledamot tjänstgör, 

 
att komplettera kommunstyrelsens reglemente under § 18. 
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Underlag 
1. Jämförelse. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-25 § 92. 
 

Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar  

 
att kommunstyrelsen utser ersättare till adjungerande ledamöter, 
 

att ersättaren får inte närvara när adjungerande ledamot tjänstgör, 
 

att komplettera kommunstyrelsens reglemente under § 18. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-

slutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Bernt Nordgrens förslag. 
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§ 150 
 

Lag om elektroniska personalliggare 

 
KS/2014:676   220 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att motionen inte föranleder någon åtgärd med hänvisning till nu rådande 

lagstiftning. 
 
Ärendebeskrivning 

Motion har inkommit av Ulf Normark (S) och Tomas Nilsson (S) angående 
införande av ett koncept som heter "Rena byggen". Konceptet går i kort-

het ut på att alla entreprenörer på en arbetsplats förbinder sig att an-
vända ID06 tillsammans med närvaroliggare och individuell skattedekla-

ration. Motionärerna vill med denna motion att kommunen tar kontakt 
med berörda parter samt Skatteverket, och att lämpliga objekt utses. 
 

Kommunfullmäktige beslutade (2015-03-02 § 21) att uppdra till kom-
munstyrelsen att se över möjligheten att prova konceptet ”Rena byggen” 

på ett byggnadsprojekt under mandatperioden 2015-2018.  
 
Från och med den 1 januari 2016 ska det enligt lag finnas elektroniska 

personalliggare på byggarbetsplatser. Bestämmelserna gäller byggverk-
samheter som startas efter årsskiftet 2015-2016 samt även byggverk-

samheter som startas innan dess, om verksamheterna beräknas pågå till 
efter den 30 juni 2016. 
 

Bo-Göran Bäckfors, projektchef samhällsbyggnadsförvaltningen informe-
rar. 

 
Informationen pågår kl. 14.20-14.40. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända i dagsläget. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända i dagsläget. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar 
 
att ärendet lämnas öppet till kommunstyrelsens sammanträde 9 maj 

2016, samt 
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att bjuda in Bo-Göran Bäckfors, projektchef till kommunstyrelsens sam-

manträde 9 maj 2016. 
 

Underlag 
1. Motion. 

2. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-02 § 21. 
3. Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2015:6. 
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-04-21 § 46. 

 
Yrkande   

Joakim Nordstrand (MP) yrkar  
 
att motionen inte föranleder någon åtgärd med hänvisning till nu rådande 

lagstiftning. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Joakim Nordstrands förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Joakim Nordstrands 
förslag. 
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§ 151 
 

Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Måltider från 
Matlaget i Gällivare AB vid kommunal representation m.m. 

 
KS/2016:312   107 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att representationsmåltider redan 
kan serveras via Matlaget i Gällivare AB, att ledamöter i kommunfullmäk-
tige redan har möjlighet att äta lunch via Matlaget i Gällivare AB, att en-

kätundersökning om maten kan göras av Matlaget i Gällivare AB vid 
andra tillfällen, 

 
att yrkande gällande upphandling och representationspolicyer därmed 

inte är aktuella. 
 
Jäv  

Joakim Nordstrand (MP) anför jäv och deltar varken vid överläggning  
eller beslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) har inkommit till 

Gällivare kommun 2016-03-14. Motionärerna yrkar på att alltid då det är 
möjligt servera mat från Matlaget i Gällivare AB:s matsedel då represen-

tationsmåltider serveras på kommunens eller på kommunens ägda bolags 
bekostnad och att Gällivare kommunfullmäktiges ledamöter minst en 
gång årligen bjuds på gemensam lunch från Matlaget i Gällivare AB.  

Motionärerna yrkar vidare att samtliga aktuella måltider efterföljs av en 
enkel enkät i vilken matgästen betygsätter matens smak och kvalitets-

känsla i skala 1 till 5 samt att resultaten återrapporteras regelbundet till 
kommunfullmäktige. Motionärerna yrkar ytterligare att upphandlingen vid 
Matlaget i Gällivare AB anpassas så att hänsyn tas till de under året 

kommande extra beställningar redan vid anbudsförfrågan i enlighet med 
LOU (lagen om offentlig upphandling) och att kommunens och de kom-

munägda bolagens representationspolicyer i förekommande fall anpassas 
till ovanstående. 
 

Lägesbild 
I dagsläget är det fullt möjligt att vid representationer servera mat från 

Matlaget i Gällivare AB. Matlagets matsedel utgör ett valbart lunchalter-
nativ via serveringen vid Gällivare sjukhus. Vid representation som avser 
middag är det inte ett alternativ då det saknas kvällsöppen servering som 

tillhandahåller Matlagets meny. 
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Beträffande kommunfullmäktiges ledamöters möjligheter att äta lunch via 

Matlaget så finns ett erbjudande från Matlaget om att i samband med  
något sammanträde äta lunch på någon av kommunens skolmatsserve-

ringar 
 

Gällande förslag på en enkät ger det sannolikt inte en rättvis och träff-
säker analys av matens smak och kvalitet att besvara en enkät vid ett 
tillfälle. Däremot kan Matlaget föreslås genomföra mer omfattande  

enkäter bland skolelever och övriga matgäster, i den mån det inte redan 
görs. Därefter skulle resultatet kunna presenteras för kommunfullmäktige 

i samband med bolagets årliga redovisning. 
 
Utifrån att motionärernas förslag om att använda sig av Matlaget bedöms 

vara möjligt redan idag så är behovet av ny upphandling och represen-
tationspolicyer inte aktuellt. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att representationsmåltider redan 
kan serveras via Matlaget i Gällivare AB, att ledamöter i kommunfullmäk-
tige redan har möjlighet att äta lunch via Matlaget i Gällivare AB, att  

enkätundersökning om maten kan göras av Matlaget i Gällivare AB vid 
andra tillfällen, 

 
att yrkande gällande upphandling och representationspolicyer därmed 
inte är aktuella. 

 
Underlag 

1. Motion om måltider från Matlaget i Gällivare AB vid kommunal repre-
sentation m.m. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 93. 

 
Yrkande   

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

att avslå motionen med hänvisning till att representationsmåltider redan 
kan serveras via Matlaget i Gällivare AB, att ledamöter i kommunfullmäk-
tige redan har möjlighet att äta lunch via Matlaget i Gällivare AB, att  
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enkätundersökning om maten kan göras av Matlaget i Gällivare AB vid 
andra tillfällen, 

 
att yrkande gällande upphandling och representationspolicyer därmed 

inte är aktuella. 
 

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

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alriksson m.fl. 
förslag. 
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§ 152 
 

Motion av Claes Danell (S) och Birgitta Larsson (S) - Caféverksamhet/  
samlingslokal - "Rosa Rummet" - för boende på Hedgården 

 
KS/2015:528   735 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att återremittera ärendet med motiveringen att få ett förtydligande av 
beslutet. 
 

Ärendebeskrivning 
Inkommit motion gällande önskemål om caféverksamhet på Hedgårdens 

samlingslokal (rosa rummet). 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige beslutade 
15 mars 2016 § 53 att ärendet behandlas på kommunstyrelsen 9 maj 
2016. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända ännu. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 

att avslå förslaget att ”få tillbaka” sin samlingslokal inklusive matsalen då 
det tagits ett beslut 2012-01-26 diarienummer Sn/2011:192 som även 

har verkställts. 
 
Underlag 

1. Motion.  
2. Socialnämnden 2016-02-16 § 11. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15 § 53. 
 
Yrkande   

Bernt Nordgren (NS) yrkar  
 

att återremittera ärendet med motiveringen att få ett förtydligande av 
beslutet. 
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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. 

 
   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  313  (314) 
   
 

 

2016-05-09  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 153 
 

Godkännande av genomförandeavtal, detaljplan för västra Koskullskulle, 
del av Malmberget 8:17 

 
KS/2016:122   214 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna genomförandeavtalet, 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhälls-

byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalet. 
 

Ärendebeskrivning 
För genomförande av detaljplan för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 

västra Koskullskulle, del av Malmberget 8:17 har ett förslag till avtal  
mellan Gällivare kommun och LKAB om genomförande av nödvändiga  
åtgärder för detaljplanens genomförande upprättats. 

 
Avtalet reglerar bl.a. uppförande och drift av gång- och cykelvägar, snö-

skoterled, bullerdämpande åtgärder, skyddsräcke. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Enligt förslaget till genomförandeavtal kommer Kommunen att ansvara 
för drift och underhåll av tillkommande gång- och cykelvägar samt sko-

terled i direkt anslutning till planområdet samt inom markreservat Z inom 
planområdet. LKAB åtar sig enligt förslaget till genomförandeavtal att  
bekosta anläggandet av gång- och cykelvägar samt snöskoterled inom 

och i direkt anslutning till planområdet samt uppföra nödvändiga för  
planens genomförande bullerdämpande åtgärder och skyddsräcke. 

 
Tillkommande kostnader för kommunen med anledning av förslaget till 
genomförandeavtal bedöms rymmas inom befintlig budgetram.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget till avtal skapar förutsättningar för säker skolväg för barn och 
ungdomar från planområdet till angränsande område. 
 

Förslag till beslut 
 

att godkänna genomförandeavtalet, 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhälls-

byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalet. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  314  (314) 
   
 

 

2016-05-09  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Underlag 
1. Avtal om genomförande av detaljplan för del av Malmberget 8:17.  

2. Bilaga 1 till avtal om genomförande av detaljplan för del av  
Malmberget 8:17. 

3. Bilaga 2 till avtal om genomförande av detaljplan för del av  
Malmberget 8:17. 

 
  


