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 Kommunstyrelsen     

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1,   

2016-10-24, kl. 10:00 - 16:50  

Ajournering kl. 15.55-16.00 
 

Beslutande Jeanette Wäppling (V)  
Lars Alriksson (M) 

Fredric Olofsson (MaV) 
Benny Blom (M), Jäv § 291 
Bernt Nordgren (NS) 

Henrik Ölvebo (MP) 
Maria Åhlén (S) 

Birgitta Larsson (S) 
Tomas Junkka (S) 
Magnus Johansson (S) 

Stefan Ovrell (MP) tjg § 291  
Lena Lindberg (S) tjg ers  

 

Ordförande 
Vice ordförande 

 

Ej tjänstgörande  
ersättare 

 

Ulf Normark (S) 
Stefan Ovrell (MP)  

Övriga deltagande Ann-Katrin Karlsson  

Mats Pettersson  
Eva Martinsson, § 278 
Rune Blomster, § 278 

Antero Ijäs, § 278 
Marika Rissanen Korpi, § 278 

Marie Johansson, § 278 
Lennart Johansson, §§ 278, 282 
Göran Sandström, §§ 278, 285-

287 
Thomas Pettersson, §§ 278, 

285-287 
Tim Zedig, §§ 285-287 
 

Kommunsekreterare 

Kommunchef 
T.f. förvaltningschef BUoK 
Förvaltningschef SoT 

Förvaltningschef MoB 
Förvaltningschef Soc 

Avdelningschef/controller 
Förvaltningschef SAM 
Ekonomichef 

 
Ekonom 

 
Kvalitetsledare 

Utses att justera 
 

Lena Lindberg  

Justeringens plats  

och tid 

Förvaltningsbyggnaden, 2016-10-25, kl. 13:00  

 
 

Underskrifter Sekreterare  

________________________ 
Ann-Katrin Karlsson  

 

Paragraf  §278 - §318  

 Ordförande  
________________________ 

Jeanette Wäppling  
 

 Justerande  
________________________ 
Lena Lindberg  
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 BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 

Paragraf  §278 - §318  
 

Organ Kommunstyrelsen  

 

 

Sammanträdesdatum 2016-10-24 

 

 

Anslags uppsättande  2016-10-26  Anslags nedtagande 
 

2016-11-16  

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 

 

Underskrift  
____________________________________ 

Ann-Katrin Karlsson  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

       SIDAN 

§ 278 591 
Budgetuppföljning 591 

§ 279 596 
Delgivningar 596 

§ 280 598 

Delegationsanmälningar 598 

§ 281 600 

Kurser, konferenser samt återkoppling 600 

§ 282 601 

Information till kommunstyrelsen om samhällsomvandlingen 601 

§ 283 602 
Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information 602 

§ 284 603 
Kommunchefens rapport 603 

§ 285 604 
Uppföljning av internkontrollplan 2016 604 

§ 286 605 
Kommunstyrelsens delårsrapport 2016 605 

§ 287 606 

Gällivare kommuns delårsrapport 606 

§ 288 607 

Avslut bredbandsprojekt 607 

§ 289 609 

Uppstart av fiberutbyggnadsprojekt 609 

§ 290 611 
Lokalt serviceprogram för Gällivare kommun 2016-2018 611 

§ 291 612 
Utredning räddningstjänsten organisatoriska tillhörighet 612 

§ 292 616 
Principen/ riktlinjer för avveckling av kommunala fastigheter 616 

§ 293 618 
Antagande av detaljplan för Gällivare 57:43 m.fl. 618 

§ 294 620 

Samråds- och granskningsyttranden för detaljplaner 620 
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§ 295 622 

Huvudmannaskap för saneringen av Nautanen 622 

§ 296 624 

Antagande - Detaljplan för Soutujärvi 17:5 624 

§ 297 626 

Medborgarinitiativ 1 januari - 30 juni 2016 626 

§ 298 627 
Antagande - detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 2, del av fastigheten 
Gällivare 6:5 m.fl. 627 

§ 299 629 
Redaktionell ändring av kommunstyrelsens reglemente 629 

§ 300 630 

Redaktionell ändring av barn-, utbildning- och kulturnämndens reglemente 630 

§ 301 631 

Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente 631 

§ 302 633 

Revidering av socialnämndens reglemente 633 

§ 303 635 
Revidering av service- och tekniknämndens reglemente 635 

§ 304 637 
Ärendeuppföljning 637 

§ 305 638 
Motion av Ulf Normark (S) och Birgitta Larsson (S) - Ny detaljplan 

Nuolajärvikorsningen mot Stenbron 638 

§ 306 640 

Motion av Ulf Normark (S) och Birgitta Larsson (S) - Bostadsbebyggelse på 
kvarteret Vägmästaren 640 

§ 307 642 
Motion av Birgitta Larsson (S) - Inomhuslekplats 642 

§ 308 644 

Motion av Eric Palmqvist (SD) - Carport/garage i anslutning till uppställningsplats 
för släpvagnar 644 

§ 309 645 
Motion av Johannes Sundelin (S) och Anna-Karin Hogeland (S) - Aktiviteter under 

sommaren för barn och ungdomar 645 

§ 310 647 

Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Teknikneutralitet vid 
kommunala utredningar 647 
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§ 311 649 

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 649 

§ 312 650 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 650 

§ 313 651 

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 651 

§ 314 652 
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 652 

§ 315 653 
Entledigande av ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning 653 

§ 316 654 
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning 654 

§ 317 655 
Entledigande av ledamot i e-nämnden 655 

§ 318 656 
Fyllnadsval av ledamot i e-nämnden 656 
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§ 278 

 
Budgetuppföljning 

 
KS/2016:9   042 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att som en precisering av tidigare lämnade uppdrag till nämnder och för-
valtningar beslutas  

 
att socialnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden får i upp-
drag att inkomma med en konkret plan för att nå ekonomi i balans till 

kommunstyrelsens sammanträde 28 november 2016, 
 

att av planen ska framgå; 
- vilka åtgärder som vidtas 
- tidplan för åtgärderna 

- beräknad ekonomisk effekt av planerade åtgärder 
- vilka kostnader som beräknas täckas av riktade statsbidrag till flykting-

ar/ integration, samt 
 

att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta 
upp information angående budgetuppföljning.  

 
Kommunchef Mats Pettersson samt förvaltningscheferna Rune Blomster, 
service- och teknikförvaltningen, Marika Rissanen Korpi, socialförvalt-

ningen, Lennart Johansson, samhällsbyggnadsförvaltningen, Eva Martins-
son, barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, Antero Ijäs miljö- och 

byggförvaltningen samt Göran Sandström ekonomichef informerar om 
budget. 
 

Underlag 
1. Budgetuppföljning september 2016. 

2. Uppföljning av investeringar, augusti 2016. 
 
Eva Martinsson informerar; 

Förskolorna visar negativ avvikelse p.g.a. tjänster över budget.  
Grundskolorna har en stor negativ avvikelse, - 6 041 tkr. Förberedelse-

klassen står för en del av avvikelsen, - 1 580 tkr, både p.g.a. förväntade 
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inbetalningar för 2015, samt för året, eftersom att barn-, utbildning- och 
kulturnämnden ersätts i efterskott av Migrationsverket. Grundskolan in-

väntar bidrag för första och andra kvartalet 2016, totalt 3 000 tkr.  
Prognos för grundskolan är - 3 481 tkr. p.g.a. tjänster över budget som 

beror på elever med behov av extra stöd. Kulturprojektet inväntar intäk-
ter för 2015 på 1 162 tkr. Förvaltningen har i uppdrag att arbeta för att 

få en budget i balans. 
 
Investeringar 

Bokbussen är inköpt. Utemiljö förskolor och skolor ej påbörjat. Övriga 
projekt pågår som planerat. 

 
Rune Blomster informerar; 
Skatteverksamheten 

Service- och teknikförvaltningens ledning ger ett överskott på grund av 
obesatta tjänster.  

Projekt och samordning ger ett överskott på grund av sjukskriven perso-
nal och vakant tjänst samt lägre kostnader för gemensam fordonshante-
ring. Hyrorna gav också högre intäkt än budgeterade.  

Teknikavdelningen visar underskott p.g.a. höga kostnader för snöröjning. 
Upprensning efter stormen i juni, höga reparationer och underhållskost-

nader på belysning.  
Service och fritidsavdelningen visar ett underskott främst på grund av ef-
tersläpande rekvireringar på arbetsmarknadsenheten.  

Räddningsavdelningen visar ett underskott beroende på ej budgeterade 
lönekostnader för personal vid larmcentralen samt utköp personal. 

 
Affärsverksamheten 
Högre intäkter än budgeterat p.g.a. ersättningar från LKAB. Då överskot-

tet används till reinvestering förväntas resultatet bli enligt budget. 
 

Investeringar 
Investeringar pågår i huvudsak enligt plan. Förseningar beror i huvudsak 
av att planer eller vissa beslut saknas. Detta gäller projekt som inte är 

påbörjade. Ett annat skäl att inte medel prognostiseras förbrukas är osä-
kerhet om hur mycket som hinner genomföras före årsskiftet. Detta gäl-

ler i huvudsak projekt som pågår försenat. Affärssidan visar underskott 
beror på att man förutom investeringsmedel använder överskott i driften 
till direktinvestering. 

 
Antero Ijäs informerar; 

Överskottet på 3 451 tkr beror i huvudsak på periodens fakturerade mil-
jötillsynsavgifter och bygglovsavgifter. Mindre personalkostnader beror 

på ej återbesättning av miljöinspektörstjänst och föräldraledigheter. Pro-
gnos för 2016 beräknas ge ett överskott på 1 900 tkr. 
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Marika Rissanen Korpi informerar; 
Förvaltningen arbetar intensivt med att sänka budgetavvikelsen på vård- 

och omsorgsboenden och utfallet visar att man lyckats minska resp. 
stävja utökning av kostnader vid pilotområdena men i övrigt fortsätter 

avvikelsen inom avdelning för vård och omsorg. Förvaltningens analys av 
budgetavvikelsen visar att sjuklönekostnaderna har minskat med 50 % 

respektive 30 % på pilotområdena. Förvaltningens vikariebehov har varit 
hög och bristen på vikarier har lett till övertidskostnader men dessa är på 
samma nivå som år 2015 men lägre än år 2014. Förvaltningen fortsätter 

på bemanningssatsningen och införandets andra fas påbörjas på samtliga 
vård- och omsorgsboenden under pågående år.  

Biståndsenhetens underskott visar kostnadskonsekvenser som tillhör fö-
regående budgetår och slår mest ut på pågående år. Detta stävjas med 
restriktiv hållning till tjänsteköp och rätt kontering. 

 
Marie Johansson, avdelningschef/ controller informerar tillsammans med 

Marika Rissanen Korpi om bemanningsakademin; 
Socialförvaltningen har startat ny ledningsorganisation 1 jan 2014, i juni 
2014 togs en risk och handlingsplan fram. För att kompetensutveckla 

ledningsgrupp, enhetschefer och medarbetare i bemanningsplanering 
med brukarfokus har bemanningsakademier genomförts för ca 600 per-

sonal under tiden oktober 2015-maj 2016. Det som framkommit är vik-
ten av att ge tid för dialog ute i verksamheterna för att förändra kulturen 
att bemanningsplanera så att fokus ligger på brukarnas behov.  

 
I mars 2016 startade arbetet med pilotområden (Hedgården, Demens) 

och 13 juni startade deras första schema. Nu behöver arbetet koncentre-
ras till att följa upp och utvärdera för att fullt ut nå en effektiv beman-
ningsplanering. Redan idag kan vi se effekter, båda pilotområdena har 

halverat sina beställningar för timvikarier. En del i det är att piloterna har 
lagt ner mycket tid på att ha dialog med medarbetarna inför och under 

implementeringen. I september har arbetet med Enen och Älvgården 
startat upp och dessa enheter startar sitt första schema den 31 oktober. 
Här har vi sett att tiden för dialog inte varit tillräcklig utan alla funktioner 

behöver mer stöd i införandet. I samband med att Forsgläntan tas i bruk 
1 mars 2017 kommer hela avdelningen för vård och omsorgsboende vara 

inne i avancerad resursplanering.  
 
Vad gäller ordinärt boende så handlar det om mer än bemanningsplane-

ring, här ska även insatsplanering göras. Arbetet med upphandling av 
planeringssystem och nyckelfri hemtjänst har pågått sedan hösten 2015 

och planeras vara klart november 2016. Därefter kommer gemensam 
planering med berörda leverantörer göras för att kvalitetssäkra imple-

mentering inom ordinärt boende. 
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Inom avdelningen för funktionshinder kommer införande av avancerad 
resursplanering att prioriteras för personliga assistenter. Övriga enheter 

planeras in efter detta.  
 

För att nå målen med en effektiv bemanningsplanering med brukarfokus 
är det viktigt att tid finns för att skapa dialog och förståelse i organisat-

ionen. Det är ett långsiktigt förändringsarbete. 
 
Investeringar 

Samtliga projekt pågår. Digitala trygghetslarm förväntas förbruka sin 
budget. För projekt Åtgärder för att säkerställa hantering av nycklar, 

upphandlingen är försenad. HVB ensamkommande barn är inte planerat 
mer än prognosen i dagsläget. Forts. verksamhets-, 
/kvalitetssäkringssystem pågår men förväntas ej bli klart 2016. 

 
Lennart Johansson informerar; 

Inga större avvikelser, vi följer budget. 
 
Investeringar 

Investeringsmedel har inte upparbetats i den utsträckning som planerats 
inom projektet exploatering samhällsomvandling, Sjöparken samt ny-

byggnad centrum. 
En del av dessa projekt är av karaktären ramanslag och kommer att nytt-
jas i ett senare skede av samhällsomvandlingsprocessen. Projektet Sjö-

parken kommer att genomföras enligt reviderad tidplan. 
 

Göran Sandström informerar; 

Vi har gjort rekvisition hos migrationsverket för att få intäkter för 
evakueringsboendena. Dock kommer det alltid finns en eftersläpning i 

utbetalning av intäkterna, dvs vi får kostnaderna först, och ersättning 
senare. 
 
Ersättningen betalas årligen ut till kommunerna senast den 30 juni för 

innevarande verksamhetsår. Ifjol utbetalades i maj månad. Det är endast 
små kostnader (enstaka resor/kurs avgifter) som är konterade på verk-

samhet 2751. Kostnaderna som ska konteras mot verksamhet 2751 
kommer under kvartal 2,3 & 4. Detta utifrån den verksamhetsplan som 
är gjord för året. 

 
Avvikelsen på kommunstyrelsen beror till största del på oförbrukade me-

del för sociala investeringar. För närvarande finns det inte något projekt 
inom den verksamheten (sociala investeringar) och vår bedömning är att 
hela belopp på 2 000 tkr. kommer vara oförbrukat vid årets slut. Tjäns-

ten för miljöstrateg är tillsatt i nuläge och budget kommer att flyttas till 
kommunledningskontorets personalbudget nästa månad. 
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Inga större avvikelser som föranleder någon åtgärd. IT-enhetens kredite-
ringar från Telia bör dock bevakas att det följer uppskattad nivå på åter-

betalning. 
 

Investeringsmedel har inte upparbetats i den utsträckning som planerats 
inom projekten exploatering samhällsomvandling, Sjöparken samt ny-

byggnad centrum. 
 
Yrkande   

Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP) och 
Jeanette Wäppling (V) 

 
Som en precisering av tidigare lämnade uppdrag till nämnder och förvalt-
ningar yrkas  

 
att socialnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden får i upp-

drag att inkomma med en konkret plan för att nå ekonomi i balans till 
kommunstyrelsens sammanträde 28 november 2016, 
 

att av planen ska framgå; 
- vilka åtgärder som vidtas 

- tidplan för åtgärderna 
- beräknad ekonomisk effekt av planerade åtgärder 
- vilka kostnader som beräknas täckas av riktade statsbidrag till flykting-

ar/ integration. 
 

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

beslutat i enlighet med Tomas Junkka m.fl. förslag. 
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§ 279 
 

Delgivningar 

 
KS/2015:517   141 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar 

 
1. 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 
  

2016:39 – Nya regler om utbyggnad av bredbandsnät. 
2016:45 – Budgetförutsättningar för åren 2016-2019. 
2016:47 – Avtal om notkopiering in de kommunala musik/kulturskolorna 

Läsåret 2016/2017. 
2016:50 – Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten 

för år 2016. 
 
2. Ks 2016:568/108 

Förvaltningsrätten i Luleå har den 19 september 2016 meddelat dom i 
mål nr 1356-16, gällande överprövning enligt lagen (2007:1091) om  

offentlig upphandling, LOU avseende Repisvaara Södra Etapp 1. 
 
3. Ks 2016:605/870 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 11 augusti 2016 beslutat att en arkeo-
logisk undersökning ska utföras av fornlämning Gällivare 2366, härd. 

Fornlämningen ligger inom fastigheten Sakajärvi 2:4, Gällivare kommun, 
dnr 431-8007-2016. 
 

4. Ks 2016:682/007 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 15 augusti 2016 inkommit med 

revisionsrapport avseende socialnämndens systematiska kvalitetsledning, 
samt slutdokument. 
 

5. Ks 2016:92/141 
Utvecklingssekreterare har den 25 augusti 2016 utarbetar svar till Norr-

bottens Skidförbund angående eftergymnasial utbildning med alpin  
inriktning i Gällivare. 
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6. Ks 2015:666/532 
Svenska Turistföreningen har den 21 september 2016 inkommit för  

kännedom till Gällivare kommun, yttrandet över Nattågsutredningen för 
perioden 2018-2029. Yttrande är framställt av Swedish Lapland Visitors 

Board, Svenska Turistföreningen (STF) och Marknadsgruppen för nattåg. 
 

7. Ks 2015:517/141 
IUC Norrbotten AB har den 30 september 2016 inkommit med redovis-
ning 2 avseende projekt ”Tillväxtmotor för underleverantörer i bas-

industrin – TMU”, för perioden 2016-01-01—2016-06-30. 
 

8. Ks 2016:124/107 
Luleå kommun, Norrbottens e-nämnd, protokoll 2016-06-01. 
 

9. Ks 2016:43/107 
Inlandskommunernas ekonomisk förening, styrelsesammanträde,  

protokoll 2016-08-19. 
 
10. Ks 2016:45/106 

Brottsförebyggande rådet, Gällivare, minnesanteckningar 2016-09-01. 
 

11. Ks 2016:28/107 
Ungdomsrådet, protokoll 2016-05-25 och 2016-08-31. 
 

12. Ks 2016:39/103 
Norrbottens kommuner, nyhetsbrev 2 september 2016 och 3 oktober 

2016. 
 
13. Ks 2016:30/106 

Folkhälsorådet, Gällivare, protokoll 2016-09-26. 
 

14. Ks 2016:29/107 
Lapplands kommunalförbund, direktion, protokoll 2016-09-07. 
 

15. Protokoll har inkommit från: 
 

- Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-09-06. 
- Service- och tekniknämnden 2016-09-13. 
- Rådet för funktionshinderfrågor 2016-09-16. 

- Kommunala pensionärsrådet 2016-09-09. 
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§ 280 
 

Delegationsanmälningar 

 
KS/2014:632   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Anmälningar 

 
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen 

fattat följande beslut 
 

1.Ks 2014:632/102 
2016-08-24, att förordna Lena Israelsson till begravningsombud fram till 
december 2018. 

 
2.Ks 2015:666/532 

2016-08-18, att avge yttrande till Trafikverket angående Nattågsutred-
ningen, TRV 2015/66037. 
 

Förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegation av 
kommunstyrelsen fattat följande beslut 

 
3.Ks 2016:546/864 
2016-08-18, att Imega film erhåller utvecklingsstöd med 23 270 kr. 

 
Minoritetsspråkshandläggare har på delegation av kommunstyrelsen  

fattat följande beslut 
 
4.Ks 2016:642/805 

2016-09-14, att avslå ansökan med 30 000 kr av Gällivare bibliotek  
avseende inköp av litteratur minoritetsspråk, med anledning av att  

ordinarie budget inte använts till minoritetsspråkslitteratur. 
 
5.Ks 2016:658/805 

2016-09-16, att bevilja Finska klubb 6 400 kr till två teaterföre-
ställningar. 

 
6.Ks 2016:557/805 
2016-09-19, att bevilja 10 000 kr till enheten ”Strandvillan” socialför-

valtningen, avseende invigning av boendet ”Strandvillan”. 
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7.Ks 2016:656/805 

2016-09-19, att bevilja 5 000 kr till Svenska Tornedalingars Riksförbund 
(STR-T), avseende ordförandekonferens. 

 
8.Ks 2016:647/805 

2016-09-15, att bevilja 14 000 kr till Sameskolstyrelsen, Jokkmokk,  
avseende inköp av tre ipads.  
 

9.Ks 2016:648/805 
2016-09-15, att bevilja 10 000 kr till Sameskolstyrelsen, Jokkmokk,  

avseende barnteater på lulesamiska. 
 
10. Protokoll: 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05, 2016-10-10. 
- Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-09-01, 2016-10-06. 
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§ 281 
 

Kurser, konferenser samt återkoppling 

 
KS/2016:12   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger inga kurser vid kallelsens utskick 

 
Jeanette Wäppling (V) informerade kort om konferensen Växa eller 

Krympa ur ett regionalt perspektiv den 12-13 oktober 2016 på Kulturens 
Hus i Luleå. 

 
   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  601  (656) 
   
 

 

2016-10-24  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 282 
 

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; 

- Utvecklingsplan Sanviken 
- Programarbete äldreboende II 
- Programarbete Forsen 

- Ny förskola Mellanområdet systemskede 
- Detaljplan förskola 

- Detaljplan Kunskapshuset 
- Kunskapshuset systemskede 
- Is- och evenemangsarena 

- Program Sjöparken parkområde 
- Exploatering Repisvaara södra 

- Huvudvattenledning Repisvaara 
- Detaljplan Vägmästaren/del av Överläraren 
- Detaljplan Gällivare 12:59 

- Bostadsexploatering Repisvaara norra ca 450 bostäder 
- Bostadsexploatering Kommunalhemmet 5 och 6 ca 90 bostäder 

- Detaljplan för Vassara 10 
- Exploateringsprojekt Silfwerbrandshöjden 
- Detaljplan Andra Sidan (Gällivare 4:18 m.fl.) 

- Vård- och omsorgs boendet Forsgläntan 
- Boende social stöd Strandvillan 

- Förhandlingar LKAB 
- Markförvärv 
- Nytt avtal Östra Malmberget 

- Ersättningsbostäder. 
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§ 283 
 

Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information 

 
KS/2016:13   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för lämnad information 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  
information. 

 
Lars Alriksson (M) informerade från Kommunala pensionärsrådet möte 

2016-10-14. 
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§ 284 
 

Kommunchefens rapport 

 
KS/2016:3   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar kommunchef Mats Petterson om  

pågående ärenden och aktuella händelser.  
 

Mats Pettersson informerar; 
- Avrapportera styrgrupper. 

- Läget flyget. 
- Bosättningslagen. 
- Aktuell befolkningsutveckling. 
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§ 285 
 

Uppföljning av internkontrollplan 2016 

 
KS/2016:210   0071 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 

2016. 
 
Ärendebeskrivning 

För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska 
kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt. 

 
Kommunstyrelsen har upprättat internkontrollplan för år 2016 som om-

fattar uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och 
program, ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden,  
uppföljning av revisionsrapporter, reglementen samt uppföljning av risk-

bedömning i verksamheten. 
 

Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 augusti år 2016. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända 
 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen 

 
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 
2016. 

 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2016. 
2. Uppfölning av kommunstyrelsen internkontrollplan år 2016. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 199. 

 
Yrkande   

Lars Alriksson (M) yrkar  
 
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 

2016.   
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§ 286 
 

Kommunstyrelsens delårsrapport 2016 

 
KS/2016:211   0422 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti  

tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas 
till kommunfullmäktige för fastställande. 
 

Ärendebeskrivning 
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller 

viktiga händelser, driftsanalys, investeringsredovisning samt framtidsper-
spektiv och utvecklingsområden. Till delårsrapporten sammanfattas även 

kommunstyrelsens måluppfyllelse utifrån det beslutade styrkortet som är 
en del av kommunens målstyrningsmodell, Balanserad styrning. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti  

tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas 
till kommunfullmäktige för fastställande. 

  
Underlag 
Kommunstyrelsens delårsrapport uppdelade i: 

1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti.  
2. Kommunstyrelsens fördjupade måluppfyllelse för januari till augusti.  

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 200. 
 
Yrkande   

Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 

att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti  
tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas 
till kommunfullmäktige för fastställande. 
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§ 287 
 

Gällivare kommuns delårsrapport 

 
KS/2016:196   0422 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna delårsrapporten.  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har, utifrån nämndernas och de kommunala 

bolagens underlag, sammanställt delårsrapport för kommunkoncernen. 
 

Kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret  
upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från 

räkenskapsårets början. 
 
Delårsrapporten skall omfatta en period av minst hälften och högst två 

tredjedelar av räkenskapsåret.  
(Lagen om kommunal redovisning 9 Kap 1 §) 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 

att godkänna delårsrapporten.  
 
Underlag 

1. Delårsrapport för tiden januari till och med augusti. 
2. Revisorernas granskningsrapport. 

 
Yrkande   
Benny Blom (M) yrkar  

 
att godkänna delårsrapporten.  
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§ 288 
 

Avslut bredbandsprojekt 

 
KS/2016:671   005 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna bifogad slutrapport för bredbandsprojektet, 

 
att avsluta bredbandsprojektet. 
 

Ärendebeskrivning 
Bredbandsprojektet startade 2014 som en följd av de nationella och  

regionala målen avseende tillgång till bredband. Syftet med projektet var 
att ta fram en bredbandsstrategi samt initiera utbyggnad av fibernät. 

 
I slutet av maj beslutade kommunfullmäktige att anta den föreslagna 
bredbandsstrategin som tagits fram under projektet. Under projektets 

gång har även ett antal utbyggnadsprojekt initierats, både i tätort och på 
landsbygd. De åtgärder som föreslogs inför projektet är nu genomförda 

och en slutrapport för projektet är bifogad. Det nuvarande bredbands-
projektet kan därför avslutas. 
 

Styrgruppen för projektet har bestått av kommunchefen, chefen för 
kommunledningskontoret, chefen för IT-enheten samt chefen för ut-

vecklingsenheten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga förväntade ekonomiska konsekvenser. 
 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att godkänna bifogad slutrapport för bredbandsprojektet, 
 

att avsluta bredbandsprojektet. 
 

Underlag 
1. Bredbandsprojektet – Slutrapport. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 201. 
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Yrkande   
Fredric Olofsson (MaV) yrkar  

 
att godkänna bifogad slutrapport för bredbandsprojektet, 

 
att avsluta bredbandsprojektet. 
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§ 289 
 

Uppstart av fiberutbyggnadsprojekt 

 
KS/2016:672   005 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utvecklingsenheten får i uppdrag att starta upp ett fiberutbyggnads-

projekt enligt nu gällande bredbandsstrategi, 
  
att styrgruppen för projektet består av kommunchefen, chefen för  

kommunledningskontoret, chefen för IT-enheten samt chefen för utveckl-
ingsenheten. 

 
Ärendebeskrivning 

I slutet på maj (KF 2016-05-23) antog kommunfullmäktige den före-
slagna bredbandsstrategin för Gällivare kommun.  
 

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge kommunstyrelsen i  
uppdrag att starta upp utbyggnadsprojekt enligt den antagna bredbands-

strategin. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

I bredbandsstrategin finns det med en ekonomisk modell för den plane-
rade fiberutbyggnaden, som visar möjliga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Bredbandsutbyggnaden kommer generellt att ge mycket positiva effekter 

för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att utvecklingsenheten får i uppdrag att starta upp ett fiberutbyggnads-
projekt enligt nu gällande bredbandsstrategi, 

  
att styrgruppen för projektet består av kommunchefen, chefen för  
kommunledningskontoret, chefen för IT-enheten samt chefen för utveckl-

ingsenheten. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 202. 
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Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att utvecklingsenheten får i uppdrag att starta upp ett fiberutbyggnads-

projekt enligt nu gällande bredbandsstrategi, 
  

att styrgruppen för projektet består av kommunchefen, chefen för  
kommunledningskontoret, chefen för IT-enheten samt chefen för utveckl-
ingsenheten. 
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§ 290 
 

Lokalt serviceprogram för Gällivare kommun 2016-2018 

 
KS/2016:653   010 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att fastställa Lokalt serviceprogram för Gällivare kommun 2016-2018. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunens program för service i gles- och landsbygd är en del i  

kommunens totala planeringsarbete. Programmet skall vara ett hjälp-
medel för kommunens politiker att fatta beslut som bidrar till en bra  

servicenivå i gles- och landsbygd.  
 

Programmet utgör också underlag för det statliga stödet till kommersiell 
service. Dessa funktioner behandlas på länsnivå av länsstyrelsen. För att 
handläggarna på länsstyrelsen skall kunna ta riktiga beslut rörande  

ansökningar om bland annat servicebidrag och investeringsstöd, måste 
kommunens serviceprogram vara aktuellt. Kommunens senaste plan 

gällde t o m 2012 varför denna revidering är viktig då nya planeringsför-
utsättningar tillkommit. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inom kommunstyrelsens budgetram inryms anslag för varuhemsändning. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar i landsbygd som är i behov av service får stöd i  

programmet.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att fastställa Lokalt serviceprogram för Gällivare kommun 2016-2018. 
 

Underlag 
1. Utredning Utvecklingsenheten. 
2. Lokalt serviceprogram för Gällivare kommun 2016-2018. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 198. 
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§ 291 
 

Utredning räddningstjänsten organisatoriska tillhörighet 

 
KS/2016:189   001 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att räddningstjänstens organisatoriska hemvist ändras till miljö- och 

byggnämnden och införlivas som en egen avdelning vid miljö- och bygg-
förvaltningen där räddningschefen är avdelningschef under en förvalt-
ningschef, 

 
att räddningstjänsten driftbudget överflyttas från service- och teknik-

nämnden till miljö- och byggnämnden, 
 

att uppdra service- och teknikförvaltningen att ta fram ett förslag på 
budget uppdelning av den del av investeringsbudgeten vid service- och 
tekniknämnden som finns för tyngre fordon som berör räddningstjänstens 

verksamhet för 2017 och framåt. Detta så att de planerade fordonsbyten 
vid Räddningstjänsten för mandatperioden går att genomföra enligt plan, 

 
att tidsplan för överflyttningen av verksamheten sker i årsskiftet 
2016/2017, 

 
att kommunfullmäktige med anledning av den nya nämndsorganisation 

som träder i kraft 1 januari 2017, återkallar uppdragen för samtliga  
förtroendevalda i miljö- och byggnämnden i enlighet med 4 kap. § 10 a, 
punkt 2 kommunallagen, 

 
att miljö- och byggnämnden i samband med att den nya nämndorgani-

sationen träder i kraft byter namn till miljö-, bygg- och räddningsnämnd,   
 
att miljö- och byggförvaltningen byter namn till miljö-, bygg- och rädd-

ningsförvaltningen, 
 

att revidera berörda reglementen utifrån förändrad organisation, 
 
att kommunfullmäktige förrättar val till miljö-, bygg- och räddnings-

nämnden. 
 

Jäv  
Benny Blom (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 
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Ärendebeskrivning 
Gällivare Kommunstyrelse antog i februari 2015 utredningsdirektiv för en 

organisationsöversyn av Service- och teknikförvaltningen (KS § 52 
2015). I utredningsdirektiven anges att ”Det övergripande syftet är att 

tydliggöra förvaltningens uppdrag och organisation för att förbättra den 
interna effektiviteten. Vidare går att läsa att ”Utredningen ska utmynna i 

ett förslag om såväl den strukturella förvaltningsorganisationen som vilka 
funktioner som är nödvändiga för att fullfölja nämndens/ /förvaltningens 
uppdrag med effektivt resursutnyttjande och medborgarnas upplevelse 

av god service och kvalitet. Utredningen ska innefatta en kartläggning av 
nuvarande förvaltningsorganisation samt förslag om hur den nuvarande 

förvaltningsorganisationen kan anpassas.”  
 
Kommunstyrelsen uppdrog åt kommunchefen att upphandla extern  

utredare för genomförande av översynsarbetet. Upphandlingen resulte-
rade i att avtal tecknades med [i.o.h] Organisationsutveckling AB i Luleå 

om genomförande av översynen. 
 
Organisationsutveckling AB lämnade över sin rapport gällande organisat-

ionsöversynen av service- och teknikförvaltningen den 23 juni 2015. I 
slutsatserna gällande service- och teknikförvaltningen föreslog utredaren 

att den organisatoriska strukturen och hemvist för Räddningstjänsten 
skulle övervägas och utredas vidare. 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 februari om att anta direktiv för  
utredning samt att kommunstyrelsen utser en från ledningen och en från 

oppositionen till politisk styrgrupp tillsammans med ordförande i berörda 
nämnder. Kommunchefen är sammankallande för styrgruppen. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 7 juni 2016 § 164 att skicka utredningen på 
remiss till berörda nämnder under maj månad 2016 och flytta fram beslut 

om räddningstjänstens organisatoriska hemvist till kommunstyrelsens 
möte den 19 september 2016 samt att informera arbetstagarorganisat-
ionerna om utredningen i enlighet med 19 § MBL och inleda förhandling 

enlig 11 § MBL. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Utredaren föreslår att driftbudget för räddningstjänsten överflyttas från 
service- och tekniknämnden till miljö- och byggnämnden. Utredaren före-

slår också att kommunstyrelsen uppdrar service- och teknikförvaltningen 
att ta fram ett förslag på budget uppdelning av den del av investerings-

budgeten vid service- och tekniknämnden som finns för tyngre fordon 
som berör räddningstjänstens verksamhet för 2017 och framåt. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att öka den interna kvaliteten och effektiviteten är positivt för alla  

medborgare och då inte minst för barn och unga. 
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Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta  
 

att räddningstjänstens organisatoriska hemvist ändras till miljö- och 
byggnämnden och inför livas som en egen avdelning vid miljö- och bygg-

förvaltningen där räddningschefen är avdelningschef under en förvalt-
ningschef, 
 

att räddningstjänsten driftbudget överflyttas från service- och teknik-
nämnden till miljö- och byggnämnden, 

 
att uppdra service- och teknikförvaltningen att ta fram ett förslag på 
budget uppdelning av den del av investeringsbudgeten vid service- och 

tekniknämnden som finns för tyngre fordon som berör räddningstjänstens 
verksamhet för 2017 och framåt. Detta så att de planerade fordonsbyten 

vid Räddningstjänsten för mandatperioden går att genomföra enligt plan, 
 
att tidsplan för överflyttningen av verksamheten sker i årsskiftet 

2016/2017. 
 

Beslutsunderlag 
1. Direktiv. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-15 § 20. 

3. Kommunstyrelsen 2016-02-29 § 45. 
4. Utredning om räddningstjänsten organisatorisk tillhörighet. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 125. 
6. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 164. 
7. Miljö- och byggnämnden 2016-08-25 § 72. 

8. Förhandling riskbedömning av förändrad organisatoriska tillhörighet för 
räddningstjänsten 2016-09-13. 

9. Service- och tekniknämnden 2016-09-13 § 157. 
10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 203. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP) och 

Birgitta Larsson (S) 
 
att räddningstjänstens organisatoriska hemvist ändras till miljö- och 

byggnämnden och införlivas som en egen avdelning vid miljö- och bygg-
förvaltningen där räddningschefen är avdelningschef under en förvalt-

ningschef, 
 

att räddningstjänsten driftbudget överflyttas från service- och teknik-
nämnden till miljö- och byggnämnden, 
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att uppdra service- och teknikförvaltningen att ta fram ett förslag på 
budget uppdelning av den del av investeringsbudgeten vid service- och 

tekniknämnden som finns för tyngre fordon som berör räddningstjänstens 
verksamhet för 2017 och framåt. Detta så att de planerade fordonsbyten 

vid Räddningstjänsten för mandatperioden går att genomföra enligt plan, 
 

att tidsplan för överflyttningen av verksamheten sker i årsskiftet 
2016/2017, 
 

att kommunfullmäktige med anledning av den nya nämndsorganisation 
som träder i kraft 1 januari 2017, återkallar uppdragen för samtliga  

förtroendevalda i miljö- och byggnämnden i enlighet med 4 kap. § 10 a, 
punkt 2 kommunallagen, 
 

att miljö- och byggnämnden i samband med att den nya nämndorgani-
sationen träder i kraft byter namn till miljö-, bygg- och räddningsnämnd,  

 
att miljö- och byggförvaltningen byter namn till miljö-, bygg- och  
räddningsförvaltningen, 

 
att revidera berörda reglementen utifrån förändrad organisation, 

 
att kommunfullmäktige förrättar val till miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen  
föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med Lars Alriksson m.fl. 

förslag. 
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§ 292 
 

Principen/ riktlinjer för avveckling av kommunala fastigheter 

 
KS/2016:662   210 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att uppdra till service- och tekniknämnden att ta fram principer/riktlinjer 

för avveckling av kommunala fastigheter. 
 
Ärendebeskrivning 

För att förenkla hanteringen av avvecklingsfastigheter anser service och 
teknikförvaltningen att kommunfullmäktige bör besluta om riktlinjer för 

hur dessa hanteras. 
 

Idag har vi ett stort antal fastigheter att hantera där kommunal verk-
samhet upphört för ett flertal år sedan.  
 

Då en kommunal verksamhet upphör på någon av våra fastigheter borde 
berörd verksamhet överlämnade den till Ks/SoT för avveckling.  

 
Lämpligen bör det finnas ett ekonomiskt incitament för den förvaltning 
som upphör med verksamheten i en fastighet eller del av den, så att det 

blir lönsamt att vara yteffektiva.      
   

Riktlinjerna kan innehålla följande grundprinciper då en förvaltnings 
verksamhet upphör och den lämnas till SoT/Ks.  
 

1. Inventering om någon annan förvaltning kan ha behov av fastighet-
en/lokalen. 

2. Utredning om det finns ett strategiskt behov att behålla fastighete i 
kommunal ägo.   
3. Försäljning om det finns marknad för fastigheten.  

4. Behovsundersökning om någon ideell förening önskar överta fastig-
heten. 

5. Avveckling genom rivning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

På sikt skulle tydliga riktlinjer öka takten på hur vi hantera fastigheter 
där kommunal verksamhet upphört och därmed minska framtida kostna-

der vid avveckling. 
  
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att uppdra till service- och tekniknämnden att ta fram principer/riktlinjer 
för avveckling av kommunala fastigheter. 

 
Underlag 
1. Service- och tekniknämnden 2016-09-13 § 154. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 204. 
 

Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 

att uppdra till service- och tekniknämnden att ta fram principer/riktlinjer 
för avveckling av kommunala fastigheter. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 293 
 

Antagande av detaljplan för Gällivare 57:43 m.fl. 

 
KS/2016:631   214 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta detaljplan för Gällivare 57:43 m.fl. 

 
att miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen inte behöver upp-
rättas. 

 
Ärendebeskrivning 

Planens syfte är att ersätta detaljplan från 1962 med en ny detaljplan 
som bättre stämmer överens med rådande förhållanden och dagens  

behov av ytterligare ytor för befintliga verksamheter inom berörd  
industriområdet.  
Planen ger förutsättningar för något utökade fastigheter och större bygg-

rätter för ett fåtal befintliga verksamheter, för industri och handel inom 
Kulleportens industriområde (malmheden), dels på före detta järnvägs-

område (centralt i området) dels på mindre yta för allmän plats, park-
mark, (i norra delen av området). 
 

I planen medges förutom industriändamål även handel för befintliga 
verksamhetsformer, då vissa verksamheter idag bedriver handelsverk-

samhet. Den gällande detaljplanen som omfattar den huvudsakliga delen 
av planområdet medger industriändamål samt lagerverksamheterna. 
 

Bedömningen är att en särskild MKB inte behöver upprättas, då före-
slagen detaljplan inte anses innebära någon betydande miljöpåverkan. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända konsekvenser 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att anta detaljplan för Gällivare 57:43 m.fl. 
 
att miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen inte behöver upp-

rättas. 
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Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
2. Planbeskrivningen. 

3. Plankarta.  
4. Granskningsutlåtande. 

5. Miljö- och byggnämnden 2016-08-25 § 67. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 205. 
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§ 294 
 

Samråds- och granskningsyttranden för detaljplaner 

 
KS/2015:697   214 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta svaret. 

 
Ajournering kl. 15.55-16.00. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag.  
 

Protokollsanteckning   
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet: 
Socialdemokraterna står bakom miljö- och byggnämndens skrivelser, då 

det är viktigt att kvalitetssäkra de olika processerna som ett detaljplane-
arbete medför. 

 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämndens ordförande har vid två tillfällen skickat skrivel-

ser med anledning att de anser att det föreligger brister i samrådsför-
farandet för detaljplaner. 

 
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett 
svar. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svaret. 

 
Underlag 

1. Skrivelse 2015-10-28. 
2. Skrivelse 2016-05-04. 
3. Svar 2016-09-20. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 206. 
5. Miljö- och byggförvaltningens redovisning av detaljplaner 2016-10-14. 
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Yrkande   
Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) 

 
att anta svaret. 

 
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att ej anta svaret. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofsson m.fl. förslag mot Birgitta Larssons  

förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fredric 
Olofsson m.fl. förslag. 
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§ 295 
 

Huvudmannaskap för saneringen av Nautanen 

 
KS/2016:630   430 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att föreslå SGU till huvudman för saneringen av Nautanen, 

 
att ärendet följs upp efter SGUs ställningstagande, 
 

att lämna över ärendet till service- och tekniknämnden för verkställighet.  
 

Ärendebeskrivning 
Gruvverksamhet bedrevs i Nautanen under åren 1902-1908. När  

produktionen lades ned, lämnades restprodukterna kvar och dessa har 
sedan dess bidragit till förorening av mark och vatten. Koppar, zink och 
kadmium har urlakats och infiltrerats till grundvattnet eller avrunnit med 

ytvattnet. 
 

Gällivare kommun tog på sig arbetet med att vara huvudman för  
saneringen 2002 och man har transporterat bort en del varp. Den största 
enskilda föroreningskällan finns kvar; industriområdet där anrikningssand 

och slagg finns upplagt.  
 

Tillstånd ansöktes 2011 om att få leda om Imetjoki och ge Mariasjön nytt 
utlopp för att kunna utföra en schaktning och flytta de förorenade  
massorna till en planerad deponi inom området. Kommunen och  

Sveaskog kom dock inte överrens om vems ansvar det skulle vara att 
sköta om vattenanläggningar och deponin. 

 
2014 beslutade kommunstyrelsen att avsluta projektet. 
 

2016 framkom det i konversation med Sveriges Geologiska undersökning 
(SGU) att de anser att gruvområden är lämpliga objekt, och prioriterade. 

Ett beslut om huvudmannaskap för saneringen behöver dock tas på hög 
nivå, helst i kommunfullmäktige (KF).  
 

Även om KF beslutar att begära huvudmannaskap från SGU, kan SGU 
inte lova att projektet blir av med dem som huvudman utan den slutliga 

bedömningen sker först efter att beslutet är fattat. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kostnadstäckningen kan inte bli 100 % finansierad utan kommunen  

behöver bistå med en del medel. T.ex. kan miljö- och byggnämnden inte 
debitera för den nedlagda tiden man lägger ned som tillsynsmyndighet.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Nautanen är ett friluftsområde idag. Det blir en förbättring för alla, även 
barn och ungdomar om man kan få området sanerat. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att föreslå SGU till huvudman för saneringen av Nautanen, 
 

att ärendet följs upp efter SGUs ställningstagande, 
 

att lämna över ärendet till service- och tekniknämnden för verkställighet.  
 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
2. Slutrapport ”Efterbehandling av Nautanens gruvområde”, daterad 

2015-09-09. 
3. Miljö- och byggnämnden 2016-08-25  § 69. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 207. 

 
Yrkande   

Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att föreslå SGU till huvudman för saneringen av Nautanen, 

 
att ärendet följs upp efter SGUs ställningstagande, 

 
att lämna över ärendet till service- och tekniknämnden för verkställighet.  
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§ 296 
 

Antagande - Detaljplan för Soutujärvi 17:5 

 
KS/2015:521   214 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  

 
att anta detaljplan för Soutujärvi 17:5. 
 

Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger centralt i Skaulo, tidigare stod byns skola på fastig-

heten. Skaulo ligger längs med väg E 10 mellan Gällivare och Kiruna 
(cirka 5 mil norr om Gällivare). Närmsta större ort är Svappavaara som 

ligger cirka 3 mil norr om Skaulo.  
 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen till 

hotell så att hotellbyggnad kan uppföras. Fastigheten har använts för 
skoländamål (Skaulos skola) men skolan revs för en tid sedan. Den nya 

byggnaden som planeras har ungefär samma volym som den före detta 
skolan.  
 

Exploatering av hotell syftar till att möta den ökande efterfrågan på till-
fälligt boende som finns på orten och i området. Skaulo är i Gällivare 

kommuns Översiktsplan från 2014 utpekat som en ort med god utveckl-
ingspotential där möjlighet till förtätning ska ges. Närheten till gruvan i 
Svappavaara innebär en utbyggnadspotential med ett starkt ökat behov 

av tillfälligt boende. 
 

Planen handläggs med ett standardförarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen (2010:900) och är förenlig med Gällivare kommuns översikts-
plan.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Detaljplanens upprättande och genomförande bekostas av exploatören.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ett nytt hotell bedöms påverka barn och ungdomar positivt. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 

att anta detaljplan för Soutujärvi 17:5. 
 
Underlag 

1. Antagandehandling Plankarta.  
2. Antagandehandling Planbeskrivning.  

3. Antagandehandling Granskningsutlåtande. 
4. Samrådsredogörelse. 
5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-10-06 § 115. 

 
Yrkande   

Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  
 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  

 
att anta detaljplan för Soutujärvi 17:5. 
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§ 297 
 

Medborgarinitiativ 1 januari - 30 juni 2016 

 
KS/2016:59   0091 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att återremittera ärendet för att få en bättre och tydligare redovisning. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 16 februari 2015 § 68 beslutat, att från och 

med den 1 april 2015 införa möjligheten för medborgare att inkomma 
med medborgarinitiativ till Gällivare kommun.  Antalet inkomna med-

borgarinitiativ samt vilken förvaltning som handlägger initiativet, ska  
redovisas till kommunstyrelsen och fullmäktige två gånger per år. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Uppföljningen innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 

Nämnd- och utredningsenheten förslår kommunfullmäktige 
 

att lägga listan för uppföljning av medborgarinitiativ med godkännande 
till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning medborgarinitiativ för tiden 1 januari 2016 - 30 juni 2016. 

 
Yrkande   
Benny Blom (M) yrkar  

 
att återremittera ärendet för att få en bättre och tydligare redovisning. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Bloms förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Benny Bloms förslag. 
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§ 298 
 

Antagande - detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 2, del av  
fastigheten Gällivare 6:5 m.fl. 

 
KS/2016:237   214 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 2, del av fastigheten 

Gällivare 6:5 m.fl. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-18 § 20 att ge samhällsbyggnads-

förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete för Repisvaara södra.  
 
Behovet av bostäder i Gällivare kommun ökar i takt med den pågående 

samhällsomvandlingen som sker. Det huvudsakliga syftet med detalj-
planen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av nya  

bostäder på Repisvaaras sydsluttning. Detaljplanen ska därmed möjlig-
göra för ytterligare bebyggelse i takt med avvecklingen i Malmberget, och 
för att möta efterfrågan av bostäder i kommunen. 

 
Repisvaara södra kommer planläggas i två etapper. Den aktuella detalj-

planen omfattar etapp 2 som medger mellan 90 till 230 bostäder bestå-
ende av flerbostadshus, friliggande villor och radhus. Totalt planeras det 
för drygt 600 bostäder inom etapp 1 och 2. Strukturen i området grundar 

sig på intentionerna i utvecklingsplanen för Repisvaara (2013), där  
ambitionen är ”Hållbart fjällnära boende”. De planerade bostäderna bör 

planeras med direktkontakt till omgivande natur. Detta kan uppnås dels 
genom gröna stråk mellan bostadskvarteren och bevarad vegetation. 
 

Det utvalda planområdet på Repisvaara är ett resultat av medborgar-
dialoger som tidigare utförts med Gällivares invånare. Området tillgodo-

ser flera av de kvalitéer och önskemål som efterfrågas vid exploatering 
av nya bostadsområden. Några önskemål som framkommit är att bo på 
fjället, närheten till naturen och nära skidanläggningen på Dundret. Ex-

ploatering med bostäder stärker kopplingen mellan Dundret och Gällivare 
stad, vilket också är ett önskemål som framförts i medborgardialogerna. 

 
Planen har varit utställd för granskning under tiden 8 augusti 2016 till 
och med 31 augusti 2016. 
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Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) och är förenlig med den fördjupade översiktsplanen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Plankostnader tas ut i samband med försäljning av mark för bostads-
ändamål. Kommunen bekostar upprättandet samt genomförandet av  

detaljplanen. Kommunen bekostar utbyggnad av allmän platsmark,  
ledningsnät och anläggningar för VA, uppförande av dagvattenanlägg-
ningar, bildandet av ledningsrätter för VA-ledningar, avstyckning av  

tomter samt fastighetsbildning.    
 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäk-

tige besluta 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  

 
att anta detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 2, del av fastigheten 

Gällivare 6:5 m.fl. 
 
Underlag 

1. Antagande Plankarta. 
2. Antagande Planbeskrivning. 

3. Antagande Granskningsutlåtande. 
4. Antagande Miljökonsekvensbeskrivning. 
5.1. Rapport Dagvattenutredning. 

5.2. Bilaga 1 – Lösningsförslag. 
6.1. PM Geoteknik. 

6.2. Markteknisk undersökningsrapport. 
6.3. Bilaga 1 – Markradon. 
6.4. Ritning G-10-1-001.  

7. Samrådsredogörelse. 
8. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-10-06 § 117. 

 
Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  

 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  

 
att anta detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 2, del av fastigheten 

Gällivare 6:5 m.fl. 
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§ 299 
 

Redaktionell ändring av kommunstyrelsens reglemente 

 
KS/2016:531   003 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att på sidan 11 under § 21, 1:a stycket byta ut oppositionsråd till insyns-

politiker. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har 3 oktober 2016 § 181 beslutat om ett nytt  
reglemente för kommunstyrelsen. I reglementet under § 21 står det  

oppositionsråd. Gällivare kommun har inga oppositionsråd utan insyns-
politiker. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga.  
 
Förslag till beslut 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att på sidan 11 under § 21, 1:a stycket byta ut oppositionsråd till insyns-
politiker. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens reglemente. 
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§ 300 
 

Redaktionell ändring av barn-, utbildning- och kulturnämndens  
reglemente 

 
KS/2015:439   003 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att på sidan 3 under § 8, 1:a stycket byta ut oppositionsråd till insyns-
politiker. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 3 oktober 2016 § 182 beslutat om ett nytt  

reglemente för barn-, utbildning- och kulturnämnden. I reglementet  
under § 8 står det oppositionsråd. Gällivare kommun har inga opposit-

ionsråd utan insynspolitiker. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 

Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att på sidan 3 under § 8, 1:a stycket byta ut oppositionsråd till insyns-
politiker. 

 
Underlag 

1. Reglemente. 
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§ 301 
 

Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente 

 
KS/2016:629   003 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden med föränd-

ring på sidan 5 § 9 ersätta oppositionsråd till insynspolitiker, 
 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 2016. 

 
Ärendebeskrivning 

I december 2014 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
förslag på ny struktur för reglementen för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder. Under 2015 påbörjades en översyn och ett revideringsarbete 
av kommunstyrelsen och de övriga nämndernas reglementen i Gällivare 
kommun.  

 
Förslag till nytt reglemente föreligger. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden, 
 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 november 2016. 

 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
2. Förslag till nytt reglemente. 
3. Miljö- och byggnämnden 2016-08-25 § 68. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 208. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar 
att anta reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden med föränd-

ring på sidan 5 § 9 ersätta oppositionsråd till insynspolitiker, 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  632  (656) 
   
 

 

2016-10-24  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 2016. 

 
Propositionsordning 

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

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons  
förslag. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 302 
 

Revidering av socialnämndens reglemente 

 
KS/2016:626   003 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta reviderat reglemente för socialnämnden med förändring på sidan 

3 § 8, ersätta oppositionsråd med insynspolitiker, 
 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 2016. 

 
Ärendebeskrivning 

I december 2014 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
förslag på ny struktur för reglementen för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder. Under 2015 påbörjades en översyn och ett revideringsarbete 
av kommunstyrelsen och de övriga nämndernas reglementen i Gällivare 
kommun.  

 
Förslag till nytt reglemente föreligger. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta reviderat reglemente för socialnämnden, 
 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 november 2016. 

 
Underlag 

1. Gällande reglemente. 
2. Förslag till nytt reglemente. 
3. Socialnämnden 2016-08-18 § 114. 

4. Kommunstyrelsen arbetsutskott 2016-10-10 § 209. 
 

Yrkande   
 
att anta reviderat reglemente för socialnämnden med förändring på sidan 

3 § 8, ersätta oppositionsråd med insynspolitiker, 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 2016. 

 
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  
förslag. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 303 
 

Revidering av service- och tekniknämndens reglemente 

 
KS/2016:661   003 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta reviderat reglemente för service- och tekniknämnden med  

förändring på sidan 3 § 9, ersätta oppositionsråd med insynspolitiker, 
 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 2016. 

 
Ärendebeskrivning 

I december 2014 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
förslag på ny struktur för reglementen för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder. Under 2015 påbörjades en översyn och ett revideringsarbete 
av kommunstyrelsen och de övriga nämndernas reglementen i Gällivare 
kommun.  

 
Förslag till nytt reglemente föreligger. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta reviderat reglemente för service- och tekniknämnden, 
 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 2016. 

 
Underlag 

1. Gällande reglemente. 
2. Förslag till nytt reglemente. 
3. Service- och tekniknämnden 2016-09-13 § 152. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 210. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar 

 
att anta reviderat reglemente för service- och tekniknämnden med för-

ändring på sidan 3 § 9, ersätta oppositionsråd med insynspolitiker, 
 

att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 2016. 
 
Propositionsordning 

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

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Bernt Nordgrens  
förslag. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 304 
 

Ärendeuppföljning 

 
KS/2016:14   019 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att punkt 10 lyfts ut då beslut är taget, 

 
att i övrigt lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 

 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2016. 
 
Yrkande   

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 

att punkt 10 lyfts ut då beslut är taget. 
 
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 

 

 
 

§ 305 
 

Motion av Ulf Normark (S) och Birgitta Larsson (S) - Ny detaljplan  
Nuolajärvikorsningen mot Stenbron 

 
KS/2016:464   214 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen.  
 
Reservation 

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

 
Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna har inkommit med en motion om planläggning kring 
Nuolajärvikorsningen mot Stenbron.  
 

Föreslaget område är enligt den fördjupade översiktsplanen, Gällivare, 
Malmberget och Koskullskulle 2014-2032, avsatt för bostäder. Enligt FÖP 

2014-2032 bör områdets karaktär utredas och tydliggöras i en utveckl-
ingsplan eller ett planprogram.  
 

Då kommunen ej äger marken är det inte möjligt/lämpligt att påbörja en 
ny detaljplan utan fastighetsägares initiativ. På grund av det föreslagna 

områdets storlek är det lämpligt att först arbeta fram ett planprogram  
eller en utvecklingsplan innan området påbörjas detaljplaneläggas.  
Nödvändiga utredningar och bedömningar saknas och det saknas också 

därför förutsättningar att gå in i detaljplanenivå.   
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser.  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäk-

tige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att kommunen ej äger marken och 
en planhandläggning måste ske på exploatörs initiativ.  
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Underlag 
1. Motion. 

2. Karta över området. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-10-06 § 119. 

 
Yrkande   

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att bifalla motionen. 

 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  

 
att avslå motionen.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Henrik Ölvebos förslag till 

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Henrik Ölvebos förslag. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 306 
 

Motion av Ulf Normark (S) och Birgitta Larsson (S) - Bostadsbebyggelse 
på kvarteret Vägmästaren 

 
KS/2016:507   231 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med framtagande av 
ny detaljplan för området redan påbörjats. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion om att kvarteret  
Vägmästaren bör bebyggas med bostäder.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan påbörjat arbetet med fram 

tagandet av en ny detaljplan för Vägmästaren samt Överläraren. Detalj-
planen medger bostäder samt friidrottshall enligt direktiv från kommun-
styrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-05-26 § 66.   

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäk-
tige besluta 

 
att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med framtagande av 

ny detaljplan för området redan påbörjats. 
 
Underlag 

1. Motion. 
2. Karta över området. 

3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-05-26 § 66. 
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-10-06 § 120. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att bifalla motionen. 

 
Bernt Nordgren (NS) yrkar  

 
att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med framtagande av 
ny detaljplan för området redan påbörjats. 

 
Propositionsordning 

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

med Bernt Nordgrens förslag. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 307 
 

Motion av Birgitta Larsson (S) - Inomhuslekplats 

 
KS/2016:521   828 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att motionen avslås,   

 
att om någon extern har intresse att starta något liknande Gruvtrollet så 
ser kommunen positivt på en sådan etablering. 

 
Reservation 

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

 
Ärendebeskrivning 
Motionären hemställer i rubricerat ärende att se över möjlighet till att 

skapa en lekplats inomhus i syfte att främja barns fysiska hälsa och  
motorik genom lek. 

 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konsta-
terat att det idag finns aktiviteter som motsvarar motionärens förslag.  

 
GS Dynamic och Aqua kul har idag sex till åtta timmar i veckan barn-

gymnastik och lek.  
 
Knatte Skutt är ett företag som ordnar idrottsaktiviteter fyra till fem 

timmar varje lördag med inriktning lekfullhet och motorisk inlärning.  
 

Borgakungen är ett företag som återkommer årligen vid skollov och de 
ordnar aktiviter som lockar barn till lek. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
I dag finns inte medel avstatta för att skapa en lekplats inomhus. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förvaltningen gör bedömningen att det idag finns aktiviteter såsom lek 

och motorisk träning som motsvarar behovet. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att motionen avslås,   
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
att om någon extern har intresse att starta något liknande Gruvtrollet så 

ser kommunen positivt på en sådan etablering.  
 

Underlag 
1. Motion. 

2. Service- och tekniknämnden 2016-09-13 § 160. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 211. 
 

Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att bifalla motionen. 
 

Lars Alriksson (M) yrkar  
 

att motionen avslås,   
 
att om någon extern har intresse att starta något liknande Gruvtrollet så 

ser kommunen positivt på en sådan etablering. 
 

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

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

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 308 
 

Motion av Eric Palmqvist (SD) - Carport/garage i anslutning till upp-
ställningsplats för släpvagnar 

 
KS/2016:400   315 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med anledning av att carport/garage ej är en  
kommunal angelägenhet. 
 

Ärendebeskrivning 
Från tidigare motion av socialdemokraterna beslutades det att det skulle 

göras en utredning om lämpliga platser för uppställning av släpvagnar, 
husvagnar och snöskotrar mm. Utredningen är avgränsad till att endast 

titta på olika platser för ändamålet och utöver det blir frågor för den  
näringsidkare som vill driva en sådan anläggning. Det ligger utanför 
kommunens verksamhetsområde att tillhandahålla och driva en sådan 

uppställningsplats. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen med anledning av att carport/garage ej är en  

kommunal angelägenhet. 
 
Underlag 

1. Motion gällande carports/garage i anslutning till 
uppställningsplatser för släpvagnar. 

2. Service- och tekniknämnden 2016-09-13 § 155. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 212. 
 

Yrkande   
Benny Blom (M) yrkar  

 
att avslå motionen med anledning av att carport/garage ej är en  
kommunal angelägenhet. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 309 
 

Motion av Johannes Sundelin (S) och Anna-Karin Hogeland (S)  
- Aktiviteter under sommaren för barn och ungdomar 

 
KS/2016:505   626 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att återremittera ärendet för att kompletteras med redovisningen från 
barn-, utbildning- och kulturnämnden på gjorda sommaraktiviteter. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från socialdemokratiska partiet, Johannes Sundelin 

(S) och Anna-Karin Hogeland (S), med förslag om aktiviteter under 
sommaren för barn och ungdomar. 

 
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Att ge barn-, utbildning- och kulturförvaltningen i uppdrag att anordna 
sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 - 15 år i syfte att möjliggöra  

mötesplatser och kontaktytor för att underlätta integration samt skapa en 
meningsfull fritid för alla ungdomar. 
 

Att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen ser över möjligheten att 
söka statliga pengar för satsningar på dessa aktiviteter. 

 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) lämnar  
bidrag till landets kommuner för att anordna kostnadsfria sommarlovs-

aktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år.  
 

Inför sommaren 2016 har Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
rekvirerat 137 637 kr; det belopp som tilldelats kommunen enligt MUCF:s 
fördelningsnyckel. 

 
Under sommaren 2016 anordnas bland annat kostnadsfria läger och 

kostnadsfri barngympa med hjälp av dessa medel. Aktiviteterna och dess 
effekter kommer att redovisas under oktober månad. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen med hänvisning till att aktiviteterna redan är  

anordnade med hjälp av statliga medel. 
 

Underlag 
1. Motion. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-09-06 § 97. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 213. 
 

Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar  
 

att återremittera ärendet för att kompletteras med redovisningen från 
barn-, utbildning- och kulturnämnden på gjorda sommaraktiviteter. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons  

förslag. 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  647  (656) 
   
 

 

2016-10-24  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 310 
 

Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) – Teknik-
neutralitet vid kommunala utredningar 

 
KS/2016:484   100 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att det ibland är nödvändigt i en 
utredning att föra resonemang om tekniska lösningar utifrån behov av 
underlag till politikerna samt med hänvisning till LOU och Riktlinjer för 

upphandling. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) gällande teknik-

neutralitet vid kommunala utredningar har inkommit till Gällivare  
kommun 2016-05-23. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska 
besluta om att teknikneutral utredning alltid ska vara norm då Gällivare 

kommuns styrelser och nämnder utreder nya tekniska lösningar, att  
teknikneutral utredning ska vara norm även om exempelvis bifallen  

motion beskriver en teknikform, att endast i frågor av enklare art eller 
endast när synnerliga skäl föreligger skall avsteg från detta arbetsätt 
medges. 

 
Utifrån förslaget om teknikneutralitet vid utredningar så är bedömningen 

att det ibland är nödvändigt att föra ett resonemang om en viss inriktning 
på olika tekniska lösningar som kan vara aktuella. Detta för att politiken 
ska få ett underlag att ta ställning till. När det sedan kommer till upp-

handling av tekniska, eller andra lösningar, så finns LOU (lag om offentlig 
upphandling) där det regleras om möjligheten för alla att vara med och 

konkurrera. Vidare har kommunen 160209 antagit Riktlinjer avseende 
upphandling där man reglerar de fem principerna för all offentlig upp-
handling. Riktlinjerna ska motverka att man inte låser sig vid en viss  

lösning i början av en upphandling. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen med hänvisning till att det ibland är nödvändigt i en 

utredning att föra resonemang om tekniska lösningar utifrån behov av 
underlag till politikerna samt med hänvisning till LOU och Riktlinjer för 

upphandling. 
 
Underlag 

1. Motionen. 
2. Riktlinjer för upphandling för Gällivare kommun. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 215. 
 
Yrkande   

Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 

att avslå motionen med hänvisning till att det ibland är nödvändigt i en 
utredning att föra resonemang om tekniska lösningar utifrån behov av 
underlag till politikerna samt med hänvisning till LOU och Riktlinjer för 

upphandling. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 311 
 

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
KS/2014:547   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna entledigande av Joakim Nordstrand (MP) som ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 

Joakim Nordstrand (MP) har inkommit med en begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Förslag till beslut 

 
att godkänna entledigande av Joakim Nordstrand (MP) som ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 312 
 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
KS/2014:547   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare i kommunstyrelsens arbets-

utskott. 
 
Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter  
Joakim Nordstrand (MP) upptas till behandling. Föreligger val för tiden  

12 oktober 2016 – 31 december 2018. 
 

Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 

att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare i kommunstyrelsens arbets-
utskott. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition.  

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 313 
 

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 

 
KS/2014:550   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna entledigande av Joakim Nordstrand (MP) som ersättare i 

kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 

Joakim Nordstrand (MP) har inkommit med en begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens samhällsplanerings-

utskott. 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna entledigande av Joakim Nordstrand (MP) som ersättare i 

kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott. 
 

Underlag 
1. Avsägelse. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 314 
 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 

 
KS/2014:550   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare i kommunstyrelsens samhälls-

planeringsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 
efter Joakim Nordstrand (MP) upptas till behandling. Föreligger val för  

tiden 12 oktober 2016 – 31 december 2018. 
 

Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 

att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare i kommunstyrelsens samhälls-
planeringsutskott. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition.  

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 315 
 

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning 

 
KS/2014:548   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna entledigande av Joakim Nordstrand (MP) som ersättare i 

kommunstyrelsens budgetberedning. 
 
Ärendebeskrivning 

Joakim Nordstrand (MP) har inkommit med en begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning. 

 
Förslag till beslut 

 
att godkänna entledigande av Joakim Nordstrand (MP) som ersättare i 
kommunstyrelsens budgetberedning. 

 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 316 
 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning 

 
KS/2014:548   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare i kommunstyrelsens budget-

beredning. 
 
Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning efter  
Joakim Nordstrand (MP) upptas till behandling. Föreligger val för tiden  

12 oktober 2016 – 31 december 2018. 
 

Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 

att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare i kommunstyrelsens budget-
beredning. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition.  

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 317 
 

Entledigande av ledamot i E-nämnden 

 
KS/2014:586   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna entledigande av Joakim Nordstrand (MP) som ledamot i  

E-nämnden.  
 
Ärendebeskrivning 

Joakim Nordstrand (MP) har inkommit med en begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som ledamot i E-nämnden. 

 
Förslag till beslut 

 
att godkänna entledigande av Joakim Nordstrand (MP) som ledamot i  
E-nämnden.  

 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 318 
 

Fyllnadsval av ledamot i E-nämnden 

 
KS/2014:586   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utse Stefan Ovrell (MP) till ledamot i E-nämnden. 

 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av ledamot i E-nämnden efter Joakim Nordstrand (MP) upptas 

till behandling. Föreligger val för tiden 12 oktober 2016 – 31 december 
2018. 

 
Yrkande   

Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 
att utse Stefan Ovrell (MP) till ledamot i E-nämnden. 

 
Propositionsordning 

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

 
 


