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§ 160
Budgetuppföljning
KS/2017:8

042

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen 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, socialförvaltningen, Lennart Johansson, samhällsbyggnadsförvaltningen, Eva
Martinsson, barn-, utbildning- och kulturförvaltningen samt t.f. Helena
Olofsson miljö- och byggförvaltningen informerar om budget.
Kommunstyrelsen beslutade 18 april 2017 att kommunstyrelsen får en
fördjupad rapport gällande kostnad per brukare till kommunstyrelsen
1 juni 2017 samt att barn-, utbildning- och kulturnämnden till nästa
kommunstyrelse 1 juni 2017 redovisar åtgärder för att komma ner i ram
Helena Olofsson, t.f. förvaltningschef informerar;
Överskottet på byggsidan beror i huvudsak på att intäkterna på bygglov
överstigit prognosen.
På livsmedelssidan har man nu fakturerat de årliga avgifterna vilket
också kan noteras i resultatet. Däremot pågår arbetet med att få ut
miljösidans årliga avgifter.
Eva Martinsson, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen informerar;
Kulturen har medtagna underskott från 2016, kultur/fritid 450 tkr,
kulturprojekt 466 tkr. Rekvirerade medel från migrationsverket ca
1 300 tkr från jan - mars saknas. Prognos beror på överkostnader för
nyanlända. Stora barn/elevgrupper på många enheter. Ökat antal
barn/elever i verksamheterna jämfört med prognos/resursfördelning.
Återhållsamhet leder till bättre prognos än föregående månad.

Utdragsbestyrkande
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Marika Rissanen Korpi, förvaltningschef för socialnämnden informera;
Budgeten är i balans, socialförvaltningen fortsätter med målsättningen
att alla ska bära sina egna kostnader. Arbetet med strategiska uppdrag
har gett resultat.
Försäkringskassan ändrar beslut som kommer att påverka socialförvaltningens kostnader. En lagändring gällande sluten vård kommer till årsskiftet och kommer att påverka kostnaderna.
Alens renovering är försenad med 8 veckor.
Michael Gustafsson, t.f. förvaltningschef och Anna Pejok, ekonom
informerar;
Skatteverksamhet
Service- och teknikförvaltningen visar ett mindre underskott för perioden
januari-april. Respektive verksamhet har idag inga avvikelser som de inte
anser sig kunna klara inom sina ramar. Projekt- och samordningsavdelningen måste hålla inne med fastighetsunderhåll för att komma in i budget. Teknikavdelningen har haft kostnader för skidarrangemang som inte
är budgeterade. Även kostnader för föregående års vägbidrag har bokförts felaktigt i år, vilket måste balanseras. Service- och fritidsavdelningen har kostnader för skottning och uppvärmning av Tallbacka fotbollsplan, samt bidrag till isladan Malmberget som inte är med i budget vilket
måste omfördelas i ram. Flyget kommer att behöva genomföra åtgärder
för att komma i ram, detta p.g.a. lägre statsbidrag samt lägre intäkter för
landningsavgifter i samband med beläggningsarbete i sommar.
Justerat utfall:
- Projekt och samordning med TOP bostäder AB, kostnader mars -2 442
tkr. Fortfarande är budgeten inte justerad för drift fastigheter för fjärrvärme och el.
- Intäkter på arbetsmarknaden ej inbetalade + 1 000 tkr.
Mats Pettersson , kommunchef/förvaltningschef informerar;
Framförallt är skälet till KS överskott periodiseringar och utfall kommer
senare i år. Framförallt sociala investeringar där projektförslag är under
framtagande för beslut.
Ekonomienheten
Övriga kostnader väntas ge ett överskott om ca 100 tkr.
Personalenheten
9224. Underskott 85 tkr för Personalpolitiska åtgärder (personalförmåner)
9239. Minskad intäkt 115 tkr (9 månader) avslutad lönehantering för
Jokkmokks kommun.
9226. Arbetsmiljöpengarna är överförda både till socialnämnden och
barn-, utbildning- och kulturnämnden
9220. Personalsocial verksamhet är inte linjärt; beror på hur mycket rehabilitering, uppvaktningar m.m det varit 9223. Företaghälsovården.
Inga nya projekt har startats i väntan på nytt avtal, bara löpande verksamhet
Utdragsbestyrkande
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Utvecklingsenheten:
Inget anmärkningsvärt att rapportera, avvikelse kommer från periodisering, speciellt intäkter som är kopplat till olika projekt, centrumutvecklare, landsbygdsutvecklare, t.ex. 2300 Turistsatsningar Turistbyrå (allt
utbetalt i förskott men inte periodiserat.)
Nämnd och utredningsenheten
Överskottet handlar hittills om plus utifrån gemensamma kostnader (personal och drift) samt kostnader LEX. Kommer att generera mer kostnader
på dessa konton under året.
IT-enheten:
En deltidstjänstledig 25 % helår.
Informationsenheten:
2203 - fortsatt +avvikelse till följd av övervägande del egen produktion
samt eftersläpande fakturor från externa leverantörer. 9234 – licensoch utvecklingskostnader för webb & intranät kommer senare under året.
Göran Sandström, ekonomichefen informerar;
KS förfogande drift anvisat t.o.m. april: Engångsanslag budget "fria
nyttigheter" Lapplands kommunalförbund: 259 tkr.
Utredning ledningsstruktur barn-, utbildning och kulturnämnden: 125 tkr.
Omställning systemdrift personalsystem: 210 tkr.
Ökade driftkostnader personaladministrativa system 2017: 97 tkr.
Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB informerar;
Budgetuppföljning jan-april 2017.
Jämfört med 2016 är det sålt mindre, påverkar även kostnaderna.
Prognos för helår 5 100 tkr. Beräknat årets resultat – 34 301 tkr.
Aktuella projekt;
- Genvägen
- Solbacken
- Ny ledning västra Malmberget och ”Navet” - ny Panncentral
- Kommunalhemmet 5 och 6
- Forsheden
- Stamledning till Repisvaara
- Repisvaara NV/NO
- Repisvaara södra E1.
Samhällsomvandlingen
- Värdering av skadan
- Avtal gällande ersättningsprojekt (Skatte- och bokföringsmässiga effekter vid olika ersättningsmodeller)
- Avtal gällande personella och externa merkostnader
- Reglering av historiska delar
- Avveckling- och utvecklingsprojekt.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Uppföljning tom april 2017.
2. Kommunstyrelsen 2017-04-18 § 118.

Utdragsbestyrkande
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§ 161
Delgivningar
KS/2015:517

141

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär:
Cirkulär 2017:18, Budgetförutsättningar för åren 2017-2020.
Cirkulär 2017:20, Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) 2017.
Cirkulär 2017:22, Sotningsindex 2017.
2. KS 2017:461/133
Migrationsverket har den 2 maj 2017 inkommit med information avseende minskat behov av asylboenden – fortsatt avveckling, dnr 3.1.2.62017-51833.
3. KS 2017:488/537
Trafikverket har den 15 maj 2017 inkommit med överenskommelse
mellan Trafikverket och Gällivare flygplats avseende beredskap på flygplats.
4. KS 2017:413/311
Länsstyrelsen Norrbotten har den 25 april 2017 beslutat om ansökan
beträffande lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg
E10 Aitik-Stenbron, Gällivare kommun, dnr 258-786-2017.
5. KS 2017:285/534
Länsstyrelsen Norrbotten har den 28 april 2017 beslutat om tillstånd till
kameraövervakning för inventering av fjällräv i bl a Gällivare kommun,
dnr 211-1894-2017.
6. KS 2017:194/534
Länsstyrelsen Gävleborg har den 11 maj 2017 beslutat om tillstånd till
kameraövervakning avseende inspektion och dokumentation av mark och
byggnader med 3D-modellering – visualisering i bl a Norrbottens län, dnr
97-2017.

Utdragsbestyrkande
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7. KS 2015:517/141
IUC Norrbotten AB har den 28 april 2017 inkommit med redovisning
4 avseende projekt ”Tillväxtmotor för underleverantörer i basindustrin –
TMU”, för perioden 1 november 2016 – 31 december 2016.
8. KS 2017:48/042
Gällivare sportklubb har den 24 april 2017 inkommit med verksamhetsberättelse 2016 för Nunisparken.
9. KS 2017:48/042
Ullatti Folkets Hus har den 27 april 2017 inkommit med verksamhetsberättelse 2016.
10. KS 2017:48/042
Hakkas Folkets Husförening har den 8 maj 2017 inkommit med verksamhetsberättelse 2016.
11. KS 2017:48/042
Killinge Byggnadsförening har den 28 april 2017 inkommit med redovisning för år 2016.
12. KS 2017:336/007
Personalchefen i Gällivare kommun har den 11 maj 2017 ansökt om
anstånd med svar på granskning av området kompetensförsörjning.
13. KS 2017:443/611
Personalchefen i Gällivare kommun och förvaltningschefen för Barn-,
utbildning- och kulturnämnden har den 4 maj 2017 svarat på skrivelse
angående rektorers mandat att anställa och lönesätta lärare.
14. KS 2017:30/107
Protokoll Lapplands kommunalförbund 3 mars 2017, samt bilagor.
15. KS 2017:30/107
Protokoll Lapplands kommunalförbund 26 april 2017, samt bilagor.
16. KS 2017:464/106
Kommunförbundet Norrbotten Vattenråd VRO 3, Styrgruppsmöte 26 april
2017, minnesanteckningar.
17. KS 2017:32/107
Norrbottens Kommuner, nyhetsbrev maj 2017.

Utdragsbestyrkande
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18. Protokoll har inkommit från:
Barn-, utbildning- och kulturnämnd 2017-04-20.
Miljö-, Bygg- och räddningsnämnd 2017-05-04.
Service- och tekniknämnd 2017-04-25.
Socialnämnd 2017-04-20.

Utdragsbestyrkande

13 (120)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14 (120)

2017-06-01

Kommunstyrelsen

§ 162
Delegationsanmälningar
AlkT/2017:16

702

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälningar
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut
1. KS 2017:372/534
2017-04-13, yttrat sig till Länsstyrelsen Norrbottens län över ansökan
från Bodens kommun om kameraövervakning med drönare, dnr 2113805-2017.
2. KS 2017:396/534
2017-04-20, yttrat sig till Länsstyrelsen Norrbottens län över ansökan
från Luleå tekniska universitet om kameraövervakning med drönare,
dnr 211-3564-2017.
3. KS 2017:444/534
2017-05-03, yttrat sig till Länsstyrelsen Norrbotten län över ansökan från
LKAB om kameraövervakning med drönare, dnr 211-2935-2017.
4. AlkT 2017:16/702
2017-04-27 beviljat Dundret Sweden ABs konkursbo anmälan om ändring
enligt alkohollagen(2010:1622) så att serveringstillstånd omfattar
samma serveringstillstånd som Dundret Sweden AB innan konkursen.
5. KS 2017:442/050
2017-05-17 anta anbud från Ahlsell Sverige AB av elinstallationsmaterial
för Gällivare kommun och TOP bostäder AB samt att avtal tecknas för
avtalstiden 2017-06-01—2019-05-30.

Utdragsbestyrkande
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Kommunchefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande
beslut
6. KS 2017:451/861
2017-05-09, beviljat 5 000 kr till Gällivare-Malmbergets Golfklubb
50 års-jubileum.
Utvecklingschefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande
beslut
7. Ks 2017:172/141
2017-04-20, om bidrag för näringslivs- och utvecklingsarbete till FB
Gellivare ekonomisk förening med 250 000 kr för perioden från och med
kvartal 2.
8. KS 2017:440/141
2017-05-02, Eriksson och Rönnqvist erhåller stöd med 45 000 kr för
genomförande av Sommargympa och Boot Camp 2017.
Folkhälsostrategen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande
beslut
9. KS 2017:468/106
2017-05-12, att stödja SSF Stöldskyddsförening och organisation ”Samverkan mot brott” i dess verksamhet för Grannsamverkan med 10 000 kr
för år 2017 och 2018.
Vik. Minoritetsspråkshandläggare har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut
10.KS 2017:441/805
2017-05-04, beviljat minoritetsspråksmedel med 12 000 kr till Storlule
Sameförening till samiska mästerskapen i augusti 2017.
11. KS 2017:352/805
2017-05-03, beviljat minoritetsspråksmedel med 40 000 kr till Gällivare
kommuns folkbibliotek för inköp av litteratur och media på minoritetsspråk för utlåning.
12. KS 2017:416/805
2017-05-03, beviljat 10 600 kr till Gällivare Finska klubb för en kulturresa till Rovaniemi.

Utdragsbestyrkande
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Lotterihandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
13. KS 2017:447/800
2017-05-03, beslutat bevilja SRF Gällivares ansökan om registrering av
lotteri enligt 17 § lotterilagen för perioden 2017-05-03 – 2020-05-02.
Protokoll har inkommit från:
- Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-05-09.

Utdragsbestyrkande
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§ 163
Kurser, konferenser och återkoppling
KS/2017:11

101

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Föreligger inga kurser vid dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 164
Kommunchefens rapport
KS/2017:3

100

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar Mats Pettersson, kommunchef, om
pågående ärenden och aktuella händelser.
Mats Pettersson informerar om;
- Dundret.

Utdragsbestyrkande
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§ 165
Information om samhällsomvandlingen
KS/2017:12

100

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;
- Vägar, infrastruktur
- Bostadsförsörjning
- Förhandlingar Östra Malmberget
- Kommunalhemmet 6
- Hasseln
- Upphandling förskola Tallbacka
- Kunskapshuset
- Multiaktivitetshuset
- Fjärrvärme Repisvaara.

Utdragsbestyrkande
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§ 166
Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information
KS/2017:13

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 information.
Pernilla Fagerlönn (V) informerar allmänt att 14 juni 2017 kommer en utredning om den nationella minoritetsspråkspolitiken. Remissvar ska vara
inne 30 september 2017.
Bernt Nordgren (NS) informerar från Inlandsbanan IBAB.
VD är Peter Ekholm. Bärigheten mellan Gällivare och Arvidsjaur på banan
måste åtgärdas för att möjliggöra persontrafik.
På Inlandsbanans hemsida finns ett pressmeddelande gällande miljardinvesteringar från pensionsfonder och andra institutionella investerare. Det
är det australienska företaget Macquarie som via en av sina infrastrukturfonder visat intresse för att utveckla verksamheten tillsammans med
inlandskommunerna som idag driver verksamheten.
Dotterbolagens styrelser, destination Inlandsbanan AB och Inlandståget
AB inkluderas i IBABs (moderbolaget) styrelse enligt beslut på årsstämman.
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§ 167
Information om lämpliga platser och storlek för upprättande av långtidsparkering
KS/2016:405

514

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Rubricerat ärende finns på kommunstyrelsens ärendeuppföljningslista.
Ärendet ska handläggas på service- och tekniknämnden.
Kommunstyrelsen beslutade 8 maj 2017 § 154 att de vill ha en information i pågående ärende.
Vid dagens sammanträde informerar Robin Waara, avdelningschef på
teknikavdelningen från service- och teknikförvaltningen.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2017-05-08 § 154.
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§ 168
Gällivare Energi - Kvartalsrapport januari - mars 2017
KS/2017:25

107

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga Gällivare Energi ABs kvartalsrapport för perioden januari – mars
2017 med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Gällivare Energi AB skall enligt bolagsordningen inkomma med en rapport
till kommunstyrelsen.
Gällivare Energi AB har 20 april 2017 inkommit med en kvartalsrapport
för perioden januari - mars 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga Gällivare Energi ABs kvartalsrapport för perioden januari – mars
2017 med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. Rapport 2017-04-20.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 141.
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§ 169
Barn-, utbildning- och kulturnämnden, äskande om tilläggsfinansiering
förskoleklass/fritidshem höstterminen 2017
KS/2017:422

611

Kommunstyrelsen beslutar
att ur anslaget ”Ks förfogande drift” verksamhet 941 ansvar 80 anvisa
700 000 kronor till ansvar 6003 verksamhet 44010.
Ärendebeskrivning
Barn-, utbildning- och kulturnämnden, § 68 2017-04-20, äskar tilläggsfinansiering om 700 000 kr (motsvarande 2,75 tjänster) för att säkerställa behoven i förskoleklass/fritidshem höstterminen 2017.
Av budgetanslaget ”Ks förfogande drift” i 2017 års budget återstår f.n.
2 309 tkr av totalt 3 000 tkr.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till finansiering av Barn-, utbildning- och kulturnämndens
äskande innebär att återstående medel inom ”Ks förfogande drift”
reduceras till 1 609 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ur anslaget ”Ks förfogande drift” verksamhet 941 ansvar 80 anvisa
700 000 kronor till ansvar 6003 verksamhet 44010.
Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-04-20 § 68.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 142.
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§ 170
Förslag gåvobrev rastplats Leipojärvi
KS/2017:426

311

Kommunstyrelsen beslutar
att som gåvobrev överlåta rastplatsen vid Ala-Leipojoki kallad E 34 till IK
Lej i befintligt skick, samt att rastplatsen skall stå till allmänheten och det
rörliga friluftslivets förfogande.
Ärendebeskrivning
IK Lej anhåller i rubricerat ärende att kommunen genom gåvobrev överlåter ägandet av rastplatsen E 34, med koordinater X:7448657
Y:1734101 i befintligt skick till föreningen. Rastplatsen är belägen vid
utloppet från Keskijärvi i anslutning till Ala-Leipojoki.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att föreningens önskemål ligger i förvaltningens intentioner om att
så långt som möjligt erbjuda föreningslivet att överta rastplatser med
förbehåll om att de skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets
förfogande.
En annan poäng med övertagandet till föreningslivet är att man får ett
mer lokalt ansvar och att kommunens parkfunktion får något mindre
antal objekt att vaka över och försöka underhålla.
Ekonomiska konsekvenser
Inga negativa konsekvenser, snarare sparas något på den årliga tillsynen
och reparationerna av rastplatser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser kan konstateras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att som gåvobrev överlåta rastplatsen vid Ala-Leipojoki kallad E 34 till IK
Lej i befintligt skick, samt att rastplatsen skall stå till allmänheten och det
rörliga friluftslivets förfogande.
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Underlag
1. Karta.
2. Ansökan.
3. Service- och tekniknämnden2017-04-25 § 62.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 143.

Utdragsbestyrkande

25 (120)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26 (120)

2017-06-01

Kommunstyrelsen

§ 171
Ansökan om minoritetsspråksmedel till kulturaktiviteter för år 2017
KS/2016:918

805

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ansökan om minoritetsspråksmedel, 235 000 till kulturaktiviteter för år 2017,
att kostnaden belastar minoritetsspråksmedel ansvar 15501, verksamhet
2205.
Ärendebeskrivning
Ansökan från kulturförvaltningen för år 2017 inkom den 20 december
2016. Syftet är att skapa kulturaktiviteter kring minoritetsspråken
samiska, finska, meänkieli.
Planerade aktiviteter är:
Samiska bokbussen, som besöker Gällivare kommun 4 gånger per år,
kostnad 90 000 kr.
Samisk filmfestival, kostnad 35 100 kr.
Tornedalsteatern, kostnad 30 000 kr.
Samiska teatern, kostnad 30 000 kr.
Kulturprogram finska, kostnad 15 000 kr.
Marknadsföring/lokalhyra etc. kostnad 35 000 kr.
Kulturförvaltningen söker totalt 235 000 kronor från minoritetsspråksmedel.
Samrådsgruppen för minoritetsspråk har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan från kulturförvaltningen. Samrådsgruppen ställer sig positiva till
ansökan.
Bedömning:
Av ansökan framkommer att samtliga minoritetsspråk, d.v.s. finska,
samiska och meänkieli, som Gällivare kommun är förvaltningskommun
för, uppmärksammans i och med tilltänkta aktiveter från kulturförvaltningen.
Enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 4 §
anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja
de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de
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nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i
Sverige.
Ekonomiska konsekvenser
I budget finns 1 791 983.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Möjliggör för barn och ungdomar att ta del av kulturaktiviteter löpande
under 2017. I ansökan har kulturförvaltningen angett att aktiviteterna
riktar sig till alla målgrupper.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja ansökan om minoritetsspråksmedel, 235 000 till kulturaktiviteter för år 2017,
att kostnaden belastar minoritetsspråksmedel ansvar 15501, verksamhet
2205.
Underlag
1. Ansökan om minoritetsspråksmedel KS/2016:918 - 805
2. Protokoll samrådsgruppen för minoritetsspråk 170208
§7
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-04-20 § 72.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 144.
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§ 172
Förordnande av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
KS/2017:424

100

Kommunstyrelsen beslutar
att förordna Lars Nilson, arkivarie, som personuppgiftsombud för
kommunstyrelsen,
att kommunstyrelsens personuppgiftsombud har en övergripande
samordnande roll för personuppgiftsombudens arbete,
att kommunstyrelsens beslut 2013-02-18 § 13 härmed upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda
människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter
behandlas. Begreppet "behandlas" omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, m.m. I en kommun är varje
nämnd/styrelse personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att
personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten
Nämnderna och kommunstyrelsen inom Gällivare kommun har att utse
personuppgiftsombud. Kommunstyrelsen personuppgiftsombud har en
övergripande samordnande roll bland personuppgiftsombuden med uppdrag att sammankalla till möten, genomföra utbildningar samt tillsammans med samtliga personuppgiftsombud utarbeta gemensamma regler
och rutiner. Ärendet upptas för att utse nytt personuppgiftsombud för
kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för
barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att förordna Lars Nilson, arkivarie, som personuppgiftsombud för
kommunstyrelsen,
att kommunstyrelsens personuppgiftsombud har en övergripande
samordnande roll för personuppgiftsombudens arbete,
att kommunstyrelsens beslut 2013-02-18 § 13 härmed upphör att gälla.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2013-02-18 § 13.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 145.
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§ 173
Revisionsrapport - Granskning gällande samhällsomvandlingen - Intern
kontroll mot bakgrund av ekonomisk påverkan
KS/2017:212

007

Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder
kommunen ämnar vidta med anledning av revisionsrapporten.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat huruvida
kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll över samhällsomvandlingens påverkan på kommunen på kort och lång sikt. Granskningen har i
huvudsak omfattat kommunstyrelsen (KS) men även övriga nämnder.
Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser.
Utifrån dessa har revisorerna lämnat följande rekommendationer:
Styrningen genom mål och riktlinjer bör tydliggöras vad gäller användning av ersättningar i förhållande till ändamålet samt hur ekonomisk
påverkan på kommande generationer ska beaktas.
Riskanalysarbetet kopplat till samhällsomvandlingsfrågor bör utvecklas,
inklusive hur de dokumenteras och behandlas på politisk nivå.
Ks bör får regelbunden uppföljning av förbrukningen av skadeståndsersättningen, bl a mot bakgrund av deras delegerade rätt att besluta om
dessa medel.
Den interna kontrollen över samhällsomvandlingens påverkan på
ekonomin i ett längre perspektiv bör stärkas genom att göra en samlad
konsekvensanalys utifrån effekter av pågående och kommande investeringar. Målet bör vara att skapa en så säker bild som möjligt över hur
investeringarna påverkar den kommunala ekonomin och om finansieringen är tryggad.
I övrigt vill vi uppmärksamma kommunstyrelsen på att det finns momsfrågor att beakta i samband med avyttring av fastigheterna vilket kan
innebära en risk om dessa inte hanteras på ett korrekt sätt.
Revisorerna har begärt kommunstyrelsens svar angående vilka åtgärder
styrelsen avser vidta med anledning av granskningen. Svaret på granskningen ska vara lämnat senast 2017-06-01.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

31 (120)

2017-06-01

Kommunstyrelsen
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och
ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder
kommunen ämnar vidta med anledning av revisionsrapporten.
Underlag
1. Svar till revisorerna.
2. Granskning – Samhällsomvandlingen – Intern kontroll mot bakgrund
av ekonomisk påverkan.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 146.
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§ 174
Revisionsrapport - Granskning beredskap avseende EKO-frågor
KS/2017:213

007

Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder
kommunen ämnar vidta med anledning av revisionsrapporten.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat huruvida
kommunstyrelsen och Service- och tekniknämnden har en tillräcklig
intern kontroll över EKO-frågorna (Etik, korruption och oegentligheter).
Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser.
Utifrån dessa har revisorerna lämnat följande rekommendationer:
Att Ks säkerställer att en heltäckande riskbedömning för kommunens
nämnder och verksamheter genomförs i syfte att ligga till grund för
arbetet kopplat till EKO-området.
Att Ks och SoTn säkerställer en ändamålsenlig implementering av
antagna styrdokument avseende EKO-området och att detta omfattar
så väl nyanställd som befintlig personal.
Att Ks säkerställer en ändamålsenlig styrning avseende att de kommunala bolagen ska omfattas av de styrande dokumenten på området.
Att Ks och SoTn följer upp och utvärderar så väl implementering av
styrdokumenten på EKO-området som tillämpningen.
Att Ks och SoTn utvecklar styrningen gällande uppföljningen av risker,
förebyggande arbete och faktiska/ eventuella händelser i syfte att skapa
underlag för eventuella beslut och korrigerande åtgärder.
Revisorerna begärt kommunstyrelsens och Service- och tekniknämndens
svar angående vilka åtgärder styrelsen och nämnderna avser vidta med
anledning av granskningen. Svaret på granskningen ska vara lämnat
senast 2017-06-01.
Ett kommungemensamt svar på revisorernas granskning kommer att
avges från kommunstyrelsen och Service- och tekniknämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

33 (120)

2017-06-01

Kommunstyrelsen
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och
ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder
kommunen ämnar vidta med anledning av revisionsrapporten.
Underlag
1. Svar till revisorerna.
2. Granskning – beredskap avseende EKO-frågor.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 147.
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§ 176
Planbesked för Malmberget 1:129, Malmberget 2:12, Malmberget 2:13
m.fl., västra Malmberget
KS/2017:408

214

Kommunstyrelsen beslutar
att ge ett positivt planbesked för fastigheterna Malmberget 1:129, 2:2,
2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:11, 2:12, 2:13, samt del av Robsam 1:1.
Ärendebeskrivning
LKAB har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheterna
Malmberget 1:129, 2:2, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:11, 2:12, 2:13, samt del av
Robsam 1:1. Med anledning av behov av mark för gruvdrift behöver delar
av Malmberget omvandlas till gruvindustri. Planändringen innebär att
gällande markanvändningar ändras till industrimark för gruvverksamhet.
Planläggningen innebär en ändring av byggnadsplan för Gällivare Bandel
1:1 m.fl., stadsplan för Malmberget 1:1 m.fl. Vårdcentral, samt detaljplan
för Malmberget 2:7 m.m. Gällande planer tillåter allmän plats, område för
allmänt ändamål, bostäder, handel, skola och centrum.
Enligt underlag 2 visas två etapper. Tanken med dessa är att påbörja
detaljplaneläggning samtidigt men i två olika processer för etapp 1:1
samt etapp 1:2. Det finns fler sakägare för etapp 1:2, och det är större
risk att hinder uppstår under framtagandet av denna etapp. Genom att
planlägga för etapp 1:1 i en egen process kan denna detaljplan fortsätta
framåt även om detaljplan för etapp 1:2 stöter på hinder.
Hela detta område kommer inte att stängslas in så fort ändringar av
detaljplanerna är laga kraft-vunna, utan kommer stängslas in utifrån
LKAB’s redovisade etapper. Dialog om ersättning ska ske i god tid innan
instängsling mellan LKAB och boende, verksamheter samt fastighetsägare.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och
Koskullskulle, 2014-2032, anges området som Gruvindustri samt Gruvindustri och bostäder. Detta innebär att gruvverksamhet tillåts enligt
redovisade etapper. Innan dess tillåts bostäder och kompletterande
service och verksamheter. Rekommendationerna i den fördjupade översiktsplanen är att befintlig bostadsbebyggelse bör avvecklas för att
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möjliggöra gruvans expansion. Gränsen mellan gruva och bebyggelse ska
utgöras av en park eller ett grönområde som bidrar till ökad kvalitet och
livsmiljö för de boende i västra Malmberget.
Avvecklingen av Malmberget ska ske i etapper enligt samarbetsavtalet
mellan Gällivare kommun och LKAB. I samarbetsavtalet punkt 1.6 anges
att som en följd av den hittills bedrivna gruvverksamheten måste den
nuvarande markanvändningen inom stora delar av Malmbergets tätort
upphöra och användningen ändras till industrimark för gruva.
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö och mineralfyndigheter.
Vid planläggning bör hänsyn tas till hur vägar, offentlig och kommersiell
service skall hanteras för drift samt allmänhetens tillgång, fram till att
områdena stängslas in på grund av gruvverksamhet.
Handläggning av detaljplanerna kan påbörjas efter ett positivt planbesked. Tidpunkt då planläggningarna enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att
ändra detaljplanerna är under våren år 2018.
Ekonomiska konsekvenser
LKAB bekostar planarbetet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
På sikt när gruvbrytningen påverkar västra delen av Malmberget kommer
samhället avvecklas. Detta innebär att barn och ungdomar som går skola
eller är bosatta i Malmberget kommer få sina vistelsemiljöer ersatta med
nya.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att ge ett positivt planbesked för fastigheterna Malmberget 1:129, 2:2,
2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:11, 2:12, 2:13, samt del av Robsam 1:1.
Underlag
1. Ansökan om planbesked.
2. Underlag – kartor.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-05-09 § 70.
Yrkande
Bernt Nordgren (NS) yrkar
att ge ett positivt planbesked för fastigheterna Malmberget 1:129, 2:2,
2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:11, 2:12, 2:13, samt del av Robsam 1:1.
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§ 177
Avtal om ersättning för Malmstaskolan och Myranskolan för 2017
KS/2017:450

291

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till avtal mellan Gällivare kommun och LKAB för
ersättning av drift för Malmstaskolan.
Ärendebeskrivning
Enligt det samarbetsavtal som LKAB och Kommunen träffade den 10 april
2012 är parternas gemensamma målsättning att det som i samarbetsavtalet kallas Östra området ska utgöra en boende- och vistelsemiljö som
är attraktiv och vidmakthåller viktiga samhällsfunktioner. Parterna skall
gemensamt verka för vidtagande av åtgärder för att åstadkomma detta
syfte.
Till följd av den omvandlingsprocess som pågår i Malmberget har stora
delar av Malmberget avvecklats. Detta innebär att stora delar av elevunderlaget för Malmstaskolan, i Östra Malmberget, har påverkats. Från
ett resursperspektiv skulle samtliga elever behöva samlas till en av
skolorna, Malmstaskolan eller Myranskolan. Kommunen behöver extern
finansiering för att kunna driva båda skolorna vidare.
Med hänsyn till grundskolans betydelse som samhällsfunktion i Östra
Malmberget har förslag till överenskommelse upprättats innebärande att
LKAB ersätter kommunen för de kostnader som tillkommer för att driva
båda skolorna under 2017 och vårterminen 2018.
Ekonomiska konsekvenser
LKAB åtar sig att till Kommunen betala sex miljoner (6 000 000) kronor
som ersättning till Kommunen för de tillkommande kostnader som kommunen har haft för att driva Malmstaskolan och Myranskolan under 2017
samt vårterminen 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna förslag till avtal mellan Gällivare kommun och LKAB för
ersättning av drift för Malmstaskolan.
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Underlag
1. Förslag till avtal.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-05-09 § 72.
Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar
att godkänna förslag till avtal mellan Gällivare kommun och LKAB för
ersättning av drift för Malmstaskolan.
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§ 178
Beslut om granskning - detaljplan för del av Malmberget 8:17, del av
Robsam 1:1 m.fl.
KS/2017:144

214

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samrådshandlingarna för detaljplan för del av Malmberget
8:17, del av Robsam 1:1 m.fl.
Ärendebeskrivning
I Gällivare pågår en samhällsomvandling till följd av gruvans expansion i
Malmberget. Samhällsomvandlingen innebär att bostäder, skolor, fritidsanläggningar m.m. kommer att rivas och att hela Malmberget på sikt
kommer avvecklas. Den pågående gruvbrytningen skapar deformationer i
marken vilket gör att områden som ligger nära gruvan behöver flyttas
eller rivas.
LKAB arbetar med att ta fram prognoser som visar var marken kan
komma att deformeras. Inom dessa utpekade områden ska marken vara
detaljplanelagd för industrimark.
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen från
gata, park och allmänt ändamål till industrimark för gruvverksamhet.
Området kommer att stängslas in under 2017. Trafik längs Hertiggatan
flyttas till Vasagatan med en ny väganslutning från Hertiggatan vid korsningen Trädgårdsvägen, i öst-västlig riktning till Vasagatan. Boende och
verksamheter inom området har fått erbjudanden om ersättning.
Planen handläggs med utökat planförfarande och är förenlig med den
fördjupade översiktsplanen.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. LKAB bekostar planarbetet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Genomförandet av planen innebär att området kommer att stängslas in,
vilket kan ses som negativt ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Men i
takt med att Malmberget avvecklas kommer barn och ungdomar som går
skola eller är bosatta i Malmberget få sina vistelsemiljöer ersatta med
nya.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna samrådshandlingarna för detaljplan för del av Malmberget
8:17, del av Robsam 1:1 m.fl.
Underlag
1. Plankarta.
2. Planbeskrivning.
3. Samrådsredogörelse.
4. Miljökonsekvensbeskrivning.
Yrkande
Bernt Nordgren (NS) yrkar
att godkänna samrådshandlingarna för detaljplan för del av Malmberget
8:17, del av Robsam 1:1 m.fl.
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§ 179
Avtal om åtgärder för genomförande av detaljplan för ändring avseende
del av Malmberget 8:17, Robsam1:1, Staren 5 m.fl.
KS/2017:476
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till genomförandeavtal för anläggande av ny anslutningsväg samt gång- och cykelväg mellan Vasagatan och Hertiggatan
i Malmberget, samt
att uppdra till chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för
kommunens räkning underteckna avtalet.
Ärendebeskrivning
På grund av det pågående förslaget till ändring av detaljplanen för del av
Malmberget 8:17, Robsam 1:1, Staren 5 m.fl. är det nödvändigt att en
ny anslutningsväg samt ny gång- och cykelväg anläggs för att möjliggöra
anknytning mellan Vasagatan och Hertiggatan i Malmberget. Detta föreslås ske genom avtal med LKAB om anläggande av ovan angivna anslutningsväg respektive gång- och cykelväg samt upplåtelse av aktuella
markområden till kommunen för allmänt begagnande.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt förslaget till avtal ska LKAB bekosta anläggandet av tillkommande
anslutningsväg respektive gång- och cykelväg varvid det inte bedöms
uppkomma någon kostnad för kommunen i denna del. Dock uppkommer
framtida kostnader för kommunen för drift och underhåll av aktuella
vägar. Dessa kostnader bedöms rymmas inom befintlig budgetram varför
inget ytterligare medelsanslag bedöms som nödvändigt.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ny gång- och cykelväg möjliggör ökad säkerhet för barn och ungdomar
vid transporter till fots eller cykel.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna förslaget till genomförandeavtal för anläggande av ny anslutningsväg samt gång- och cykelväg mellan Vasagatan och Hertiggatan
i Malmberget, samt
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att uppdra till chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för
kommunens räkning underteckna avtalet.
Underlag
1. Avtal med bilagor.
2. Kommunsstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-05-22 § 83.
Yrkande
Bernt Nordgren (NS) yrkar
att godkänna förslaget till genomförandeavtal för anläggande av ny anslutningsväg samt gång- och cykelväg mellan Vasagatan och Hertiggatan
i Malmberget, samt
att uppdra till chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för
kommunens räkning underteckna avtalet.
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§ 180
Antagande - Detaljplan för del av Gällivare 76:1, Borgargatan
KS/2017:209

214

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, Borgargatan.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna tycker att kommunen ska samråda med kyrkan angående deras möjligheter att bygga upp ett gemensamt församlingshem
vid kyrkan i Gällivare.
Ärendebeskrivning
Nuvarande markanvändning inom planområdet är allmän plats för park
och plantering samt gata. Området är idag en bortglömd yta som främst
används till parkering. Syftet med detaljplanen är att skapa planförutsättningar för bostäder i högst 2 våningar.
Planområdet, om cirka 4500m2, ligger väster om Gällivare kyrka inom
Gällivare centrum. I väster avgränsas planområdet vid Borgargatan, i
öster finns Lasarettsgatan och bortanför den kyrkan. Nord/nordväst om
planområdet finns två villor och ett församlingshem. I sydost ligger en
parkering vid gränsen till planområdet.
Hela planområdet utgörs av del av fastigheten Gällivare 76:1 som ägs av
Gällivare kommun. Planen handläggs med ett standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) och anses förenlig med den
fördjupade översiktsplanen. Planen har varit utställd för granskning under
tiden 24 april till och med 8 maj 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya bostäder 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 del av Gällivare 76:1, Borgargatan.
Underlag
1. Antagandehandling Plankarta.
2. Antagandehandling Planbeskrivning.
3. Antagandehandling Granskningsutlåtande.
4. Samrådsredogörelse.
5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-05-22 § 81.
Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, Borgargatan.
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§ 181
Begäran om planbesked, Lina 3:1
KS/2017:382
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Kommunstyrelsen beslutar
att ge ett positivt planbesked för del av Lina 3:1, Tallbacken.
Ärendebeskrivning
Sveaskog förvaltnings AB har inkommit med en ansökan om planbesked
för del av fastigheten Lina 3:1, Gällivare kommun. Området, kallat
Tallbacken, är beläget norr om flygplatsen, längs med väg E45 och del av
Lina älv. Sveaskog vill tillsammans med Boliden planlägga för nya bostadstomter, cirka 7 st., där tomterna främst ska fungera som ersättning
för de fastighetsägare vars tomter kommer lösas in i samband med
Bolidens expansion av gruvan. I området Tallbacken finns 5 befintliga
fastigheter som är bebyggda.
Någon gällande detaljplan finns ej för området och det ligger även utanför gränsen till den fördjupade översiktsplanen och berörs därför inte av
denna. I översiktsplanen tillhör området Gällivare tätort med omland.
Rekommendationerna i ÖP 2014 säger att ny bebyggelse inte får hindra
flygplatsen och dess fortlevnad, främst bör ske inom verksamhetsområdet för VA samt att renbruksplaner bör beaktas. Nya fritidshusområden
föreslås i anslutning till redan befintlig bebyggelse.
VA
Området ligger ej i närheten av kommunens verksamhetsområde för VA.
Tillgång till VA avses ske genom enskilda lösningar eller eventuellt via en
gemensamhetsanläggning. När områden ej ansluts till kommunala VAledningar är det viktigt att säkerställa att ingen negativ påverkan på Lina
älv sker.
Riksintressen rennäring
Området ligger inom riksintresse för rennäring. Samråd bör ske med
berörd sameby.
Riksintresse kommunikationer
Väg E45 samt flygplatsen ligger inom riksintresse för kommunikationer.
Hänsyn ska tas till flygverksamhetens behov av hinderfrihet samt buller
från verksamheten. Enligt FÖP 2014-2032, se underlag 2, berörs inte
föreslaget område av en framtida beräknad maximal flygbullernivå.
Samråd ska ske med flygverksamheten.
Utdragsbestyrkande
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E45
Väg E45 är även transportled för farligt gods. Länsstyrelsen i Norrbotten
har tagit fram rekommenderade skyddsavstånd till transportleder för
farligt gods. Enligt dessa bör markanvändningen bostäder ha ett skyddsavstånd på 70-150 meter. Enligt underlag 1 ligger de planerade tomterna
mellan cirka 35-80 meter från E45. Om föreslagen markanvändning avviker från rekommenderat skyddsavstånd bör en riskanalys göras. Hänsyn
bör även tas till buller vid planläggning.
Radon
Hela området är högriskområde för radon. Detta ska beaktas vid planläggning och radonsäkert byggande är ett måste.
Förorenad mark
Inga kända eller identifierade markföroreningar.
Fornlämningar
Det finns en känd fornlämning alldeles i närheten av de planerade
tomterna. Hänsyn bör tas till denna och ett lämpligt avstånd mellan
fornlämningen och tomterna bör säkerställas.
Strandskydd
Strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen vid Lina älv. Planområdet
berörs enligt underlag 1 ej av strandskyddsområde. Utökas tomterna mot
älven finns dock risk att strandskyddsområde berörs och i så fall krävs en
upphävning eller dispens från strandskyddet.
Natura 2000
Hela Torne och Kalix älvsystem med dess biflöden är utpekade som
Natura 2000-områden. Lina älv som ligger cirka 150 från området utgörs
av Natura 2000-område och omfattas av riksintresse.
Handläggning av detaljplanen kan påbörjas efter ett positivt planbesked.
Tidpunkt då planläggningen enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta
detaljplanen är under våren/sommaren år 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Exploatör bekostar planarbetet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya bostäder ger förutsättningar för en god boendemiljö för barn och
ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att ge ett positivt planbesked för del av Lina 3:1, Tallbacken.
Underlag
1. Begäran om planbesked.
2. Utdrag ur FÖP 2014-2032, s. 147.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-05-22 § 82.
Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS),
Pernilla Fagerlönn (V), David Väyrynen (V), Monica Nordvall Hedström
(M), Magnus Johansson (S) och Gun Isaxon (MaV)
att ge ett positivt planbesked för del av Lina 3:1, Tallbacken.
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§ 182
Ändring av bolagsordning Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget
AB
KS/2017:497

107

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna bolagsordningarna för Inlandsbanan AB, Destination
Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.
Jäv
Bernt Nordgren (NS) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller
beslut.
Ärendebeskrivning
Vid bolagsstämmorna för Inlandsbanan AB och de av bolaget ägda bolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB den 9 maj antogs
nya bolagsordningar för bolagen. Förändringarna rör kommunernas
yttranderätt i frågor av principiell betydelse, ändringar i styrelsernas
sammansättning samt ändrade tider för kallelser och handlingar inför
årsstämmor.
Förändringarna i bolagsordningarna är föranledda av en organisationsförändring i styrelsearbetet för att uppnå bättre samordning inom
Inlandsbanan AB:s verksamhetsområde.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga kända kommunalekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bolagsordningarna för Inlandsbanan AB, Destination
Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.
Underlag
1. Årsmöteshandlingar Inlandstinget 9-10 maj.
2. Bolagsordningar för Inlandsbanan AB, Destination Inlandsbanan AB,
Inlandståget AB.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Monica Nordvall Hedström (M) yrkar med instämmande av Steve
Ärlebrand (S)
att godkänna bolagsordningarna för Inlandsbanan AB, Destination
Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.
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§ 183
Budgetanslag för integrationsstrateg inklusive drift 2017
KS/2017:498

133

Kommunstyrelsen beslutar
att ur anslaget i 2017 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd”
med ansvar 80, anvisa 900 000 kronor till ansvar 15101 verksamhet 600
”Integration övergripande”.
Ärendebeskrivning
Då beslut togs om att anställa en Integrationsstrateg i Gällivare kommun
beslutades att denna funktion skulle finansieras ur de statliga ”flyktingmedel” som kommunen erhåller. Budgetbehovet för detta bedöms för år
2017 uppgå till maximalt 900 tkr, varav ca 650 tkr till personalkostnader
och 250 tkr till övriga driftkostnader.
I 2017 års budget finns ett anslag inom verksamhet 942 ”Flyktingdel
välfärd” om 7 507 tkr. Enligt beslut i kommunfullmäktige § 56,
2017-03-13 har delegerats åt kommunstyrelsen att besluta om fördelning
av anslag ur denna budget. Hitintills har inga anslag anvisats.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att kvarvarande anslag på verksamhet 942 blir
6 607 tkr efter beslut om finansiering enligt ovan.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att ur anslaget i 2017 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd”
med ansvar 80, anvisa 900 000 kronor till ansvar 15101 verksamhet 600
”Integration övergripande”.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Stefan Ovrell (MP)
att ur anslaget i 2017 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd”
med ansvar 80, anvisa 900 000 kronor till ansvar 15101 verksamhet 600
”Integration övergripande”.
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§ 184
Antagande detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1
friidrottsarena och bostäder
KS/2016:852
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna granskningsutlåtandet samt
att anta detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1,
friidrottsarena och bostäder.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Aktuell detaljplan omfattar fastigheten Vägmästaren 1 samt del av
Gällivare 76:1. Planområdet ligger i Gällivare tätorts nordöstra del och
omfattar cirka 3 hektar. Avståndet till centrum är cirka 1 kilometer.
Inom fastigheten Vägmästaren 1 ligger verksamhetshallar för väganläggningsverksamhet. Planområdet avgränsas i söder av Messhedsvägen och
denna mark är del av fastigheten Gällivare 76:1. Söder om planområdet
finns ett mindre avgränsat skogsparti och Hedskolan.
Norra delarna av planområdet består av del av fastigheten Gällivare
76:1. Denna del av planområdet omfattar del av ett större sammanhängande tallskogsområde. Öster om planområdet finns bostäder. Planområdet avgränsas i väster av Vinbärsvägen. På andra sidan vägen finns friliggande bostäder i två plan.
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av friidrottsarena samt att möjliggöra för tillkommande bostäder.
Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) och användningen bostäder är förenlig med den fördjupade
översiktsplanen medan användningen friidrottsarena inte helt är förenlig
med den fördjupade översiktsplanen. Planen har varit utställd för granskning under tiden 28 mars till och med 20 april 2017.
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Ekonomiska konsekvenser
Kommunen bekostar planarbetet samt genomförandet av detaljplanen
för friidrottsarenan. För genomförandet av delen som är reglerad för
bostäder bekostar exploatör.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya bostäder och en friidrottshall bedöms påverka barn och ungdomar
positivt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna granskningsutlåtandet samt
att anta detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1, friidrottsarena och bostäder.
Underlag
1. Antagandehandling Plankarta.
2. Antagandehandling Planbeskrivning.
3. Antagandehandling Granskningsutlåtande.
4. Trafik- och parkeringsutredning.
5. Bullerutredning.
6. PM Dagvattenutredning.
7. PM Geoteknik.
8. MUR.
8.1 Underlag 1 JB2.
8.2 Underlag 2 Radonanalys.
8.3 Underlag 3 Siktanalys.
8.4 G-10-1-001.
8.5 G-10-2S-001.
8.6 G-10-2S-002.
9. Samrådsredogörelse.
10. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-05-22 § 84.
Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar med instämmande av Stefan Ovrell (MP), Bernt
Nordgren (NS), Pernilla Fagerlönn (V) och Monica Nordvall Hedström (M)
att godkänna granskningsutlåtandet samt
att anta detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1, friidrottsarena och bostäder.
Tomas Junkka (S) yrkar
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att Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1 skall detaljplaneläggas för
endast bostadsbebyggelse,
att kommunen skyndsamt ser över förutsättningarna för att lokalisera en
friidrottsanläggning/idrottsanläggning dvs ett samlat idrottscentra på
stationsområdet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Gun Isaxon m.fl. förslag mot Tomas Junkkas förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Gun Isaxon m.fl. förslag.
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§ 185
Medling mellan Gällivare kommun och LKAB med anledning av
utestående frågor
KS/2017:321
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till överenskommelse, mellan Gällivare kommun och
LKAB, med anledning av medlarens förslag till ersättning.
Ärendebeskrivning
Ks beslutade, 2017-03-27, § 115, att ställa sig positiv till den av medlaren, Sten Heckscher, föreslagna ersättningen om 60 000 000 kronor.
Därest båda parterna, LKAB och kommunen, var positiv till den av medlaren föreslagna ersättningen, skulle särskild överenskommelse upprättas
som, i kommunens fall, skall godkännas av kommunfullmäktige.
Båda parterna har meddelat medlaren att de är positiv till den av medlaren föreslagna ersättningen.
Förslag till överenskommelse har upprättats innebärande att LKAB skall
utge en ersättning om 60 000 000 kronor. De frågor som var föremål för
medling var huruvida merkostnader avsåg ersättning för parkeringar,
gator och torg samt ersättning för uppförande av ny ishall.
Överenskommelsen innebär att de frågor som var föremål för medlingsuppdraget är slutligt avgjorda.
Ekonomiska konsekvenser
Utbetalningen av ersättningen skall ske i enlighet med den tidsplan för
utbetalning som beslutades i samband med att parterna träffade avtal
om ersättning för verksamhetslokaler, november 2016.
Utbetalningen av ersättningen skall ske under 2023. Ersättningen skall
vid utbetalningstidpunkten justeras med det index som följer av, tidigare
tecknat, om verksamhetslokaler.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till överenskommelse, mellan Gällivare kommun och
LKAB, med anledning av medlarens förslag till ersättning.
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Underlag
1. Förslag till överenskommelse
2. Kommunstyrelsen 2017-05-08 § 153.
3. Kommunstyrelsen 2017-03-27 § 115.
Yrkande
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Stefan Ovrell (MP)
att godkänna förslag till överenskommelse, mellan Gällivare kommun och
LKAB, med anledning av medlarens förslag till ersättning.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

58 (120)

2017-06-01

Kommunstyrelsen

§ 186
Omdisponering från sandmagasin till ny tankstation Lapland Airport
KS/2017:430

042

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 1 317 000 kronor från projekt 71058 ansvar 1206 till
ansvar 1206.
Ärendebeskrivning
Vid Gällivare flygplats/Lapland Airport äger Air BP flygbränsleanläggningen. I detta ingår även att de innehar miljötillståndet och ansvaret för
skötsel och underhåll. På uppdrag från Air BP fungerar flygplatsen som
föreståndare för anläggningen i den dagliga verksamheten som tankställe
för flygbränsle. I och med att Air BP sett över sin framtida verksamhet i
Sverige så har de lämnat ett förslag till flygplatsen vad gäller ansvarsfördelningen av kostnaderna för en ny och modern bränsleanläggning.
Förslaget innebär att Gällivare kommun skulle finansiera markkonstruktionen (invallning i betong) med oljeavskiljare samt en takkonstruktion.
Air BP skulle för egen del fortsätta att inneha miljötillstånd och ansvar för
bränsleanläggningen inklusive cisterner och hydrantanläggningen som
möjliggör tankning av luftfartyg på respektive uppställningsplats (platta).
Service- och teknikförvaltningen föreslår att överskottet från investeringsobjektet Sandmagasin Lapland Airport 1 317 tkr omdisponeras till
projektet Ny tankstation Lapland Airport.
Ekonomiska konsekvenser
Omdisponering inom befintliga budgetramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 1 317 000 kronor från projekt 71058 ansvar 1206 till
ansvar 1206.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2017-04-25 § 55.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 148.
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§ 187
Omdisponering av anslag snöslunga till sop- och blåsaggregat m.m.
Lappland Airport
KS/2017:429

042

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 1 400 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt 71006 ansvar 1206,
att omdisponera 600 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt toalettserviceutrustning ansvar 1206.
Ärendebeskrivning
Gällivare flygplats har i investeringsbudget 2017, 2,5 mkr för inköp av ett
nytt sopblåsaggregat. Denna summa är endast för själva aggregatet. När
prisförfrågan tagits på aktuell utrustning som förberedelse inför upphandling har framkommit att det system som funnits på flygplatsen inte
längre tillverkas. Istället tillverkas numera endast helintegrerade aggregat eller aggregat med anpassat fordon för vändskiva på ramen. Det
ekonomiskt mest fördelaktiga för flygplatsen av dessa beskrivna system
är det med vändskiva. För en komplett sop/blås aggregat med dragbil
och plog uppskattas priset att bli ca 3,9 mkr.
Detta innebär att det saknas 1,4 mkr för att kunna genomföra investeringen. I och med detta så har flygplatsen sett sig nödgad att se över
maskinsidan och dess behov av uppgradering de kommande åren. Utifrån
detta är förslaget att inte genomföra investeringen i en ny snöslunga
2016 och försöka hålla igång den befintliga utrustningen ytterligare ett
antal år. Istället föreslås att 1,4 mkr av totalt 2,0 mkr i investeringsbudget 2016 överförs till investeringen av nytt komplett sop/blåsekipage
2017.
En service som efterfrågats under lång tid från olika operatörer är möjligheten att tömma toaletter ombord på flygplanen. Detta har inte varit
möjligt, inte bara för att utrustning saknats, utan också för att vi dragits
med restriktioner vad våra avloppsbäddar har fått ta emot. Problemet är
den blåvätska som fylls i toalettankarna inför flygningarna. I och med att
vi får kommunalt VA under 2017 kommer denna flaskhals att försvinna.
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Det som måste kompletteras då är övrig logistik med toalettvagn och
mottagningsstation. I första läget föreslås att en toalettserviceutrustning
införskaffas och finansieras ur kvarvarande anslag för ovan nämnda
investering. Investeringen i toalettserviceutrustningen beräknas till totalt
0,6 Mkr.
När det gäller mottagningsstation för vidare distribution till Kavahedens
reningsverk avser flygplatsen att återkomma med ett äskande vid ett
senare tillfälle när en projektering genomförts.
Ekonomiska konsekvenser
Omdisponering inom befintliga budgetramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 1 400 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt 71006 ansvar 1206,
att omdisponera 600 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt toalettserviceutrustning ansvar 1206.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2017-04-25 § 56.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 149.
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§ 188
Omdisponering för projekt rondell samt GC-väg Cellulosavägen
KS/2017:428

042

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 3 375 000 kr från projekt 242022 ansvar 120123 till
240022 ansvar 120123,
att ur rörelsekapitalet anvisa 4 740 000 kr till projekt 240022 ansvar
120123.
Kommunstyrelsen beslutar
att ur investeringsreserven konto 89901 anvisa 1 085 000 kr till projekt
240022 ansvar 120123.
Ärendebeskrivning
Service- och teknikförvaltningen har för avsikt att göra en ombyggnation
på Cellulosavägen i korsningen med Oljevägen, där förvaltningen vill
bygga en rondell istället för dagens 4-vägskorsning. Korsningen har ett
högt trafikflöde med en VaDTTotal på 6 913 st. och en VaDTLastbilar på
780 st. Med tanke på den pågående samhällsomvandlingen kommer det
innebära att industri- och bostadsområdena i närheten av vägen kommer
växa i takt med att Malmberget blir mindre och där av kommer även
trafikflödet bli ännu högre efter Cellulosavägen. I korsningen är det en
märkt hastighet på 50 km/h trotts detta har trafikmätningar visat att
medelhastighet på 53 km/h och en 85 percentil på 61 km/h. Korsningen
har även varit olycksdrabbad och sticker ut från övriga vägnätet i antal
olyckor enligt utdrag från STRADA.
I samband med ombyggnationen planerar kommunen att bygga en gång
och cykelväg för att göra det säkrare och lättare för oskyddade trafikanter att ta sig till handelsområdet. Vilket i dagsläget är en väldigt osäker
passage när oskyddade trafikanter får dela vägområdet med fordonstrafiken.
Ekonomiska konsekvenser
I dagsläget finns ca 3 875 tkr till projektet (500 tkr till rondellen och
3 375 tkr till GC-vägen).
Projektet har en kostnad som är beräknat till 9,7 miljoner kronor, vilket
inkluderar cirkulationsplats samt GC-väg och har blivit beviljade bidrag
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från Länstransportplanen (Länsstyrelsen) på 48,9 % av kostnaden, maximalt 4 750 tkr under förutsättning att projektet utförs under år 2017.
På beräknad kostnad 9,7 mkr uppgår bidraget till 4 740 tkr.
Nettotillskottet för att finansiera investeringen är 1 085 tkr.
Om inte medel erhålls så riskerar projektet att inte kunna påbörjas och
skjutas på framtiden samt att kommunen kommer bli tvungen att stå för
hela kostnaden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet kommer underlätta och göra det säkrare för barn och unga att
ta sig till Malmheden i och med att gångvägen kommer leda och separera
gående från fordonstrafiken.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 3 375 000 kr från projekt 242022 ansvar 120123 till
240022 ansvar 120123,
att ur rörelsekapitalet anvisa 4 740 000 kr till projekt 240022 ansvar
120123.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ur investeringsreserven konto 89901 anvisa 1 085 000 kr till projekt
240022 ansvar 120123.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2017-04-25 § 57.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 150.
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§ 189
Reglemente för Krisledningsnämnden
KS/2017:298

003

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till Reglemente för krisledningsnämnden.
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 reglemente föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till Reglemente för krisledningsnämnden.
Underlag
1. Förslag till Reglemente för krisledningsnämnden.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 151.
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§ 190
Top Bostäder AB Begäran om kommunal borgen
KS/2017:449

107

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja TOP bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom
för egen skuld) med 140 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 484 540 540 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
därpå löpande ränta och kostnader.
Jäv
Stefan Ovrell (MP) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller
beslut.
Ärendebeskrivning
TOP bostäder AB har inkommit med begäran om utökad kommunal
borgen om 140 000 000 kronor avseende nyupplåning för att finansiera
nyproduktion av bostäder och övriga investeringar i befintliga fastigheter,
samt minskning av befintlig internkredit.
Ekonomiska konsekvenser
Vid ett beviljande av kommunal borgen kommer TOP bostäder AB att
kunna finansiera planerade investeringar och lösa sitt kortfristiga likviditetsbehov.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja TOP bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom
för egen skuld) med 140 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 484 540 540 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
därpå löpande ränta och kostnader.
Underlag
1. TOP begäran om borgen 2017-04-24
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 152.
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Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS),
Magnus Johansson (S) och Steve Ärlebrand (S)
att bevilja TOP bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom
för egen skuld) med 140 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 484 540 540 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
därpå löpande ränta och kostnader.
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§ 191
Skolstrukturen Sjöparken
KS/2017:471

610

Kommunstyrelsen beslutar
att gå vidare med projektet ombyggnad Sjöparksskolan med inriktning
mot stor entré samt med målsättningen att bibehålla aulans funktion,
att projektet ska hålla sig inom en kostnadsram om 50 miljoner kronor.
Ärendebeskrivning
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har tillsammans med serviceoch teknikförvaltningen tagit fram olika förslag för ombyggnad av Sjöparksskolan. Det finns tre olika förslag som har kompletterats med ett
ytterligare förslag samt en kostnadsjämförelse för två olika utförande av
huvudentré i A-huset.
Det kompletterande förslaget innebär att ett utförande i huvudsak i linje
med nivå 2, där matsalsbyggnaden genomförs enligt nivå 3. Huvudentré
skulle genomföras i enlighet med nivå 1. Kostnader för förslaget samt
jämförelse med de olika entréerna lämnas vid sammanträdet.
Ekonomiska konsekvenser
De olika nivåerna är bedömda att vara 85 mkr nivå 1, 50 mkr nivå 2
samt 30 mkr nivå 3. Det nya alternativet samt jämförelsekostnader
lämnas vid sammanträdet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Har stor betydelse då Sjöparksskolan kommer att vara den huvudsakliga
7-9 skolan i Gällivare under lång framtid.
Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att budgetera utförande i linje med nivå 2, vilket innebär att tilläggsbudgetera med 25 miljoner till projekt,
att genomföra byggnationen i enlighet med förslag 4, under förutsättning
att den ryms inom ramen för den budgeterade nivån i linje med nivå 2.
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Underlag
1. Tre nivåer Sjöparksskolan.
2. Kompletterande uppgifter alternativ 4 samt jämförelse.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 157.
4. Kostnadskalkyl .
Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S)
att gå vidare med projektet ombyggnad Sjöparksskolan med inriktning
mot stor entré samt med målsättningen att bibehålla aulans funktion,
att projektet ska hålla sig inom en kostnadsram om 50 miljoner kronor.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrell m.fl. förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Stefan Ovrell m.fl. förslag.
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§ 192
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
KS/2017:14

019

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslistan 2017.
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§ 193
Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Kulleporten
KS/2016:690

512

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen då föreslagen åtgärd utifrån angivna skäl inte är
möjlig att genomföra.
Ärendebeskrivning
Motionen har återremitterats av kommunfullmäktige KS/2016:690 med
uppdraget att förtydliga varför snöröjning med föreslagen lösning ej går
att utföra.
Förvaltningen har tidigare svarat att motionen belyser en GC-väg (gångoch cykelväg) som inte är avskild från fordonstrafik. Förslaget är ej
genomförbart ur ett snöröjningsperspektiv och denna punkt är medtagen
för utredning i väginventeringen som genomfördes sommaren 2016.
Att räckesseparera omnämnd GC-väg från gata innebär att de snöröjningsmaskiner som entreprenörer använder för att röja omkringliggande
område och tillika berörd GC-väg ej kan passera igenom GC-port då
utrymmet är för trångt. Antingen måste handskottning ske eller separat
mindre snöröjningsmaskin köras dit vilket inte är föreskrivet i pågående
entreprenad. Detta skulle innebära stora driftkostnader. Idag kör man
runt pelare på vägbanan för att passera. Även snöröjningen från gatan
blir problematisk då snön ej går att lägga upp mot räcket och detta då
skulle inskränka på GC-vägen och gatubredden bli ännu smalare.
Utdrag från transportstyrelsen visar på en låg olycksfrekvens. När projektering av trafikmiljöer utförs följs VGU, regelverk för utformning av vägar
och gator. En lösning för att separera GC-väg från gata vore att anlägga
en hög kanstensbunden trottoar så att hela GC-vägen höjs upp för att på
ett bättre sätt separera gående från fordonstrafik. Detta är dock ej
genomförbart med den ekonomiska ram som finns idag. I den väginventering som teknikavdelningen gjort 2016 finns objekt med högre prioritering vad gäller säkerhet för gång- och cykeltrafikanter, som kommer
genomföras i ett första skede.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen då föreslagen åtgärd utifrån angivna skäl inte är
möjlig att genomföra.
Underlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 19.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 34
4. Kommunstyrelsen 2017-02-17 § 80.
5. Kommunfullmäktige 2017-03-13 § 60.
6. Service- och tekniknämnden 2017-04-25 § 72.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 153.
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§ 194
Motion av Johannes Sundelin (S), Birgitta Larsson (S) och Claes Danell
(S) - Införande av krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling
KS/2016:322

050

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att se över möjligheten utifrån nya LOU att införa kollektivavtalsliknande
villkor vid upphandling,
att motionen därmed anses besvarad.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Motion av Johannes Sundelin (S), Birgitta Larsson (S) och Claes Danell
(S) har inkommit till Gällivare kommun 2016-03-15. Motionärerna yrkar
på införandet av krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling
för att motverka svartjobb, socialdumping och dåliga arbetsvillkor. Detta
genom att arbeta in modellen ”Vita jobb” i kommunens upphandlingsdirektiv. Modellen innebär att företagen måste erbjuda sina anställda
kollektivavtalsliknande villkor utfrån de begränsningar som Lavallagen
anger, att underentreprenörer omfattas av samma regler och att
huvudentreprenören ansvara för att underentreprenören följer dem, att
uppenbara brott leder till uppsägning av avtalet samt eventuellt skadeståndsanspråk samt att företaget som upphandlas förbinder sig att visa
relevanta handlingar för de kontrollanter som kommunen väljer att anlita
samt att även underentreprenörer kan kontrolleras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19 december 2016 § 272 att
återremittera ärendet samt att ge nämnd- och utredning i uppdrag att ta
fram:
- Vad i motionen genomförs för närvarande?
- Vad är möjligt att genomföra utifrån gällande lagar och antagna riksdagsbeslut?
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att se över möjligheten utifrån nya LOU att införa kollektivavtalsliknande
villkor vid upphandling,
att motionen därmed anses besvarad.
Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsen 2016-02-29 § 61.
3. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:6) om personalliggare.
4. Kompletteringar efter återremiss 2017-03-15.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 154.
Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar
att bifalla motionen
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av David Väyrynen (V)
yrkar
att se över möjligheten utifrån nya LOU att införa kollektivavtalsliknande
villkor vid upphandling,
att motionen därmed anses besvarad.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag mot Bernt Nordgren m.fl.
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta i enlighet med Bernt Nordgren m.fl. förslag.
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§ 195
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens investeringsbudget 2018, plan
2019-2020
KS/2017:410

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för 2019-2020.
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

1 000 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr

Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020 för miljö-, byggoch räddningsförvaltningen har upprättats i enlighet med KF direktiv till
nämnderna 2017-03-13 § 49. Nämnden har tagit fram förslag till Miljö-,
bygg och räddningsförvaltningens investeringsbudget 2018 med plan för
2019-2020.
Ekonomiska konsekvenser
Framgår av underlaget i ärendet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för 2019-2020.
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

1 000 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr

Underlag
1. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2017-04-20 § 56.
2. Investeringsbudget 2018-2020 inklusive kalkyl för investeringsprojekt.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 105.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 159.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S)
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för 2019-2020.
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

1 000 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr

Utdragsbestyrkande
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§ 196
Miljö-, bygg- och räddningsnämnds taxor 2018
KS/2017:86

0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta miljö-, bygg- och räddningsnämndens taxor för 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxa för
Plan och bygglagen
Miljötillsyn
Receptfria läkemedel
Räddningstjänstens service
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
2018 som är 2,9%, avrundat till 3%
Ekonomiska konsekvenser
Se beslutsunderlag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta miljö-, bygg- och räddningsnämndens taxor för 2018.
Underlag
1. Taxa för Plan och bygglagen.
2. Taxa för miljötillsynen.
3. Taxa för receptfria läkemedel.
4. Taxa för räddningstjänstens externa service.
5. Taxa för räddningstjänstens interna service.
6. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2017-04-20 § 49.
7. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 106.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 160.
Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S)
att anta miljö-, bygg- och räddningsnämndens taxor för 2018.
Utdragsbestyrkande
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§ 197
Miljö-, bygg- och räddningsnämnds driftbudget 2018, plan 2019-2020
KS/2017:85

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudgetram 2018:
0 kr i driftkonsekvens.
Driftbudgetram 2019:
0 kr i driftkonsekvens.
Driftbudgetram 2020:
0 kr i driftkonsekvens.

23 518 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
23 518 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
23 518 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2018 samt plan för åren 2019-2020 för miljö-,
bygg och räddningsnämnden har upprättats.
Driftbudgetram 2018:
0 kr i driftkonsekvens.
Driftbudgetram 2019:
0 kr i driftkonsekvens.
Driftbudgetram 2020:
0 kr i driftkonsekvens.

22 734 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
22 734 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
22 734 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och

Ekonomiska konsekvenser
Enligt bilaga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudgetram 2018:
0 kr i driftkonsekvens.
Driftbudgetram 2019:
0 kr i driftkonsekvens.
Driftbudgetram 2020:
0 kr i driftkonsekvens.

23 518 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
23 518 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
23 518 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. MBR underlag.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 107.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 161.
Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S)
att anta förslag till
Driftbudgetram 2018:
0 kr i driftkonsekvens.
Driftbudgetram 2019:
0 kr i driftkonsekvens.
Driftbudgetram 2020:
0 kr i driftkonsekvens.

23 518 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
23 518 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
23 518 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och

Utdragsbestyrkande
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§ 198
Socialnämndens investeringsbudget 2018, plan 2019-2020
KS/2017:96

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag avseende
Investeringsbudget 2018: 2 500 tkr
Investeringsplan
2019: 2 000 tkr
Investeringsplan
2020: 1 500 tkr.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2018 samt plan för 2019 – 2020 har upprättats.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag avseende
Investeringsbudget 2018: 2 500 tkr
Investeringsplan
2019: 2 000 tkr
Investeringsplan
2020: 1 500 tkr.
Underlag
1. Investeringskalkyl kvalitetssäkringssystem 2018 – 2020.
2. Investeringsbudget.
3. Socialnämnden 2017-04-20 § 59.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 108.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 162.
Yrkande
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S)
att anta förslag avseende
Investeringsbudget 2018: 2 500 tkr
Investeringsplan
2019: 2 000 tkr
Investeringsplan
2020: 1 500 tkr.
Utdragsbestyrkande
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§ 199
Socialnämndens taxor 2018
KS/2017:98

0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta socialnämndens taxor för 2018.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2018-2020 beslutade av kommunfullmäktige har
socialnämnden ej delegation att fatta beslut om följande taxor;
Taxa för vård- och omsorgsavgift, Dnr KS/2017:98/0031
Taxa för trygghetslarm, Dnr KS/2017:98/0031
Taxa för kost, Dnr KS/2017:98/0031
Taxa för förbrukningsartiklar, Dnr KS/2017:98/0031
Taxa för avlastning/korttidsvård, Dnr KS/2017:98/0031
Taxa för den kommunaliserade hälso- och sjukvården, Dnr
KS/2017:98/0031
Taxa för färdtjänsten, Dnr KS/2017:98/0031
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta socialnämndens taxor för 2018.
Underlag
1. Taxa för vård- och omsorgsavgift, Dnr KS/2017:98/0031
2. Taxa för trygghetslarm, Dnr KS/2017:98/0031
3. Taxa för kost, Dnr KS/2017:98/0031
4. Taxa för förbrukningsartiklar, Dnr KS/2017:98/0031
5. Taxa för avlastning/korttidsvård, Dnr KS/2017:98/0031
6. Taxa för den kommunaliserade hälso- och sjukvården,
Dnr KS/2017:98/0031
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

80 (120)

2017-06-01

Kommunstyrelsen
7. Taxa för färdtjänsten, Dnr KS/2017:98/0031
8. Egenavgift för färdtjänst
9. Jämförelse taxa färdtjänst
10. 2017-04-20 § 60.
11. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 109.
12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 163.
Yrkande
Bernt Nordgren (NS) yrkar
att anta socialnämndens taxor för 2018.
Tomas Junkka (S) yrkar
att höja taxorna med 3 % på de taxorna som är möjliga.
Propositionsordning
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag mot Tomas Junkkas förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Bernt Nordgrens förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 200
Socialnämndens driftbudget 2018, plan 2019-2020
KS/2017:97

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag avseende
Driftbudget 2018: 468 839 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Driftbudget 2019: 467 572 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Driftbudget 2020: 467 555 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Reservation
Socialdemokraterna) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2018 samt plan för 2019 – 2020 har upprättats.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag avseende
Driftbudget 2018: 468 839 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Driftbudget 2019: 467 572 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Driftbudget 2020: 467 555 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Underlag
1-4. Budgethandlingar.
5. Socialnämnden 2017-04-20 § 58.
6. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 110.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 164.
Yrkande
Bernt Nordgren (NS) yrkar
att anta förslag avseende
Utdragsbestyrkande
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Driftbudget 2018: 468 839 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Driftbudget 2019: 467 572 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Driftbudget 2020: 467 555 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Tomas Junkka (S) yrkar
att anta förslag avseende
Driftbudget 2018: 468 339 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Driftbudget 2019: 466 572 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Driftbudget 2020: 466 555 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag mot Tomas Junkkas förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med Bernt Nordgrens förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 201
Barn-, utbildning- och kulturnämndens investeringsbudget 2018, plan
2019-2020
KS/2017:88

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för åren 20192020;
Investeringsbudget 2018:

44 075 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2019:

28 405 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020:

0 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020 för Barn- utbildning- och kulturnämnden har upprättats i enlighet med KF direktiv till
nämnderna.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för åren 20192020;
Investeringsbudget 2018:

44 075 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2019:

28 405 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020:

0 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Underlag
1. Investeringsbudget 2018-2020 för verksamheter.
2. Inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-04-26 § 88.
Utdragsbestyrkande
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4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 111.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 165.
Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S)
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för åren 20192020;
Investeringsbudget 2018:

44 075 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2019:

28 405 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020:

0 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Utdragsbestyrkande
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§ 202
Barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor 2018
KS/2017:90

0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2018.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Barn- utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag till följande
taxor inom Barn- utbildning- och kulturnämndens verksamhetsområde:
Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, Dnr
Ks 2017:90/0031
Taxa för Kulturskolan, Dnr Ks 2017:90/0031
Taxa för uthyrning av skollokaler, Dnr Ks 2017:90/0031
Utredning
Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regleras av SFS 2002:160 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
Taxa för Kulturskola samt taxa för uthyrning av skollokaler har räknats
upp med 2,9% i enlighet med budgetdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och budgetdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Den höjda avgiften för Kulturskolan kan påverka ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2018.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem,
Dnr Ks 2017:90/0031.
2. Taxa för Kulturskolan, Dnr Ks 2017:90/0031.
3. Taxa för uthyrning av skollokaler, Dnr Ks 2017:90/0031
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-04-20 § 76.
5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 112.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 166.
Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar
att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2018.
Tomas Junkka (S) yrkar
att höja taxorna med 3 % på de taxorna som är möjliga.
Propositionsordning
Ordförande ställer David Väyrynens förslag mot Tomas Junkkas förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med David Väyrynens förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 203
Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2018, plan 2019-2020
KS/2017:89

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2018:
298 732 tkr, varav 4 200 tkr i engångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2019:
och 0 kr i driftkonsekvens.

295 805 tkr, varav 1000 tkr i engångsanslag

Driftbudget 2020:
och 0 kr i driftkonsekvens.

293 436 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag

Reservation
Socialdemokraterna) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2018 samt plan för åren 2019-2020 för barn-,
utbildning- och kulturnämnden har upprättats.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2018:
298 732 tkr, varav 4 200 tkr i engångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2019:
och 0 kr i driftkonsekvens.

295 805 tkr, varav 1000 tkr i engångsanslag

Driftbudget 2020:
och 0 kr i driftkonsekvens.

293 436 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Driftbudgethandlingar
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-04-26 § 87.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 113.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 167.
Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar
att anta förslag till
Driftbudget 2018:
298 732 tkr, varav 4 200 tkr i engångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2019:
och 0 kr i driftkonsekvens.

295 805 tkr, varav 1000 tkr i engångsanslag

Driftbudget 2020:
och 0 kr i driftkonsekvens.

293 436 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag

Tomas Junkka (S) yrkar
Driftbudget 2018:
300 072 tkr, varav 4 200 tkr i engångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2019:
och 0 kr i driftkonsekvens.

297 145 tkr, varav 1000 tkr i engångsanslag

Driftbudget 2020:
och 0 kr i driftkonsekvens.

294 776 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag

Propositionsordning
Ordförande ställer David Väyrynens förslag mot Tomas Junkkas förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med David Väyrynens förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 204
Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2018, plan 2019-2020
KS/2017:92

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för åren 2019-2020.
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2018:
41 261 tkr och driftskonsekvens
- 3 650 tkr.
Budgetplan 2019:
27 750 tkr och driftskonsekvens
- 700 tkr.
Budgetplan 2020:
18 250 tkr och driftskonsekvens
- 650 tkr.
Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

19 000 tkr.
32 000 tkr.
16 000 tkr.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020 för service- och
tekniknämnden (affärs- och skatteverksamheter) har upprättats i enlighet med Kommunfullmäktiges kommunplansdirektiv och budgetregler
2016-03-14 § 48. Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna projekten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för åren 2019-2020.
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2018:
41 261 tkr och driftskonsekvens
- 3 650 tkr.
Budgetplan 2019:
27 750 tkr och driftskonsekvens
- 700 tkr.
Budgetplan 2020:
18 250 tkr och driftskonsekvens
Utdragsbestyrkande
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- 650 tkr.
Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

19 000 tkr.
32 000 tkr.
16 000 tkr.

Underlag
1. Investeringsbudget 2018-2020 för skattefinansierade verksamheter
inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
2. Investeringsbudget 2018-2020 för affärsverksamheter inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
3. Service- och tekniknämnden 2017-04-25 § 51.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 114.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 168.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för åren 2019-2020.
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2018:
41 261 tkr och driftskonsekvens
- 3 650 tkr.
Budgetplan 2019:
27 750 tkr och driftskonsekvens
- 700 tkr.
Budgetplan 2020:
18 250 tkr och driftskonsekvens
- 650 tkr.
Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

19 000 tkr.
32 000 tkr.
16 000 tkr.

Tomas Junkkas (S) yrkar
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:
Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

53 261 tkr och driftskonsekvens
- 3 650 tkr.
40 750 tkr och driftskonsekvens
- 700 tkr.
23 250 tkr och driftskonsekvens
- 650 tkr.
19 000 tkr.
32 000 tkr.
16 000 tkr.
Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag mot Tomas Junkkas förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 205
Service- och tekniknämndens taxor 2018
KS/2017:94

0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter,
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter,
att taxan för verksamhetsavfall delegeras till service- och tekniknämnden.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxor inom
Service- och tekniknämndens verksamhetsområde:
Skattefinansierad verksamhet
Taxa för fritidsanläggningar
Taxa för felparkeringsavgifter
Taxa för Pensionärsservice
Affärsverksamheter
Avfallstaxa för hushållsavfall,
Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning,
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar,
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
Taxa för fettavskiljare,
Taxa för tömning av mindre inte kommunala avloppsreningsverk
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter,
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter,
att taxan för verksamhetsavfall delegeras till service- och tekniknämnden.
Underlag
Skattefinansierad verksamhet
1. Taxa för fritidsanläggningar.
2. Taxa för felparkeringsavgifter.
3. Taxa för Pensionärsservice.
4. Sammanställning taxor skatte.
Affärsverksamheter
5. Avfallstaxa för hushållsavfall.
6. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning.
7. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar.
8. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
9. Taxa för fettavskiljare.
10. Taxa för tömning av mindre inte kommunala avloppsreningsverk.
11. Sammanställning taxor affärs.
12. Service- och tekniknämnden 2017-04-25 § 52.
13. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 115.
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 169.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter,
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter,
att taxan för verksamhetsavfall delegeras till service- och tekniknämnden.
Tomas Junkka (S) yrkar
att höja taxorna med 3 % på de taxorna som är möjliga,
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att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter.
Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag mot Tomas Junkkas förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.
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§ 206
Service- och tekniknämndens driftbudget 2018, plan 2019-2020
KS/2017:93

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
Driftbudget 2018:
75 095 tkr, varav 750 tkr i
engångsanslag och -3 650 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2019:
74 895 tkr, varav 2 250 tkr i
engångsanslag och -700 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2020:
-650 tkr i driftkonsekvens.

71 495 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2018 samt plan för åren 2019-2020 för serviceoch tekniknämnden har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till
kommunplansdirektiv och budgetregler KF 2016-03-14 § 48 antagna förslaget till ramförändringar och engångsanslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
Driftbudget 2018:
74 295 tkr, varav 750 tkr i
engångsanslag och -3 650 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2019:
74 095 tkr, varav 2 250 tkr i
engångsanslag och -700 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2020:
-650 tkr i driftkonsekvens.

70 695 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och

Underlag
1. Driftsbudgethandling.
2. Driftbilagor.
3. Service- och tekniknämnden 2017-04-25 § 50.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 116.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 170.
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Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
Driftbudget 2018:
75 095 tkr, varav 750 tkr i
engångsanslag och -3 650 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2019:
74 895 tkr, varav 2 250 tkr i
engångsanslag och -700 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2020:
-650 tkr i driftkonsekvens.

71 495 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och

Tomas Junkka (S) yrkar
Driftbudget 2018:
76 095 tkr, varav 750 tkr i
engångsanslag och -3 650 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2019:
74 895 tkr, varav 2 250 tkr i
engångsanslag och -700 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2020:
-650 tkr i driftkonsekvens.

70 495 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och

Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag mot Tomas Junkkas förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.
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§ 207
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2018, plan 2019-2020
KS/2017:74

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för 2019-2020.
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

67 820 tkr, driftskonsekvenser
-5 080 tkr.
57 990 tkr, driftskonsekvenser
-4 370 tkr.
31 070 tkr, driftskonsekvenser
-3 230 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2018:
626 991 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2019:
582 400 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2020:
197 200 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020 för kommunstyrelsen har upprättats i enlighet med KF direktiv till nämnderna
2017-03-13 § 49. Nämnden har tagit fram förslag till kommunstyrelsens
investeringsbudget 2018 med plan för 2019-2020 samt kalkylunderlag till
de preliminärt antagna projekten.
Ekonomiska konsekvenser
Framgår av underlaget till ärendet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för 2019-2020.
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

67 820 tkr, driftskonsekvenser
-5 080 tkr.
57 990 tkr, driftskonsekvenser
-4 370 tkr.
31 070 tkr, driftskonsekvenser
-3 230 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2018:
626 991 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2019:
582 400 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2020:
197 200 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr.
Underlag
1. Investeringsbudget 2018-2020 inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 68.
3. Kommunstyrelsen 2017-04-18 § 122.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 117.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 171.
Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för 2019-2020.
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

67 820 tkr, driftskonsekvenser
-5 080 tkr.
57 990 tkr, driftskonsekvenser
-4 370 tkr.
31 070 tkr, driftskonsekvenser
-3 230 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2018:
626 991 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2019:
582 400 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2020:
197 200 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr.
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Tomas Junkka (S) yrkar
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

67 820 tkr, driftskonsekvenser
- 5 080 tkr.
57 990 tkr, driftskonsekvenser
- 4 370 tkr.
31 070 tkr, driftskonsekvenser
- 3 230 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2018:
467 291 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2019:
694 400 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2020:
229 200 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr.
Propositionsordning
Ordförande ställer Gun Isaxons förslag mot Tomas Junkkas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Gun Isaxons förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

100 (120)

2017-06-01

Kommunstyrelsen

§ 208
Kommunstyrelsens taxor 2018
KS/2017:76

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta Alkoholtaxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd,
att anta tätortstrafikens taxa med förändringar att taxan för barn höjs
50 kr, vuxna 150 kr, seniorer 100 kr, halvårskort barn 25 kr, halvårskort
vuxen 75 kr, halvårskort seniorer 50 kr.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till följande taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Alkoholtaxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd Dnr KS
2017:76-041.
Taxa för tätortstrafiken, Dnr KS 2017:76-041.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Alkoholtaxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd,
att anta tätortstrafikens taxa med förändringar att taxan för barn höjs 50
kr, vuxna 150 kr, seniorer 100 kr.
Underlag
1. Förteckning över taxor som är till kommunfullmäktiges beslut.
2. Alkoholtaxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd Dnr KS
2017:76-041.
3. Taxa för tätortstrafiken, Dnr KS 2017:76-041.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 70.
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5. Kommunstyrelsen 2017-04-18 § 124.
6. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 118.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 172.
Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S)
att anta Alkoholtaxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd,
att anta tätortstrafikens taxa med förändringar att taxan för barn höjs 50
kr, vuxna 150 kr, seniorer 100 kr, halvårskort barn 25 kr, halvårskort
vuxen 75 kr, halvårskort seniorer 50 kr.
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§ 209
Kommunstyrelsens driftbudget 2018, plan 2019-2020
KS/2017:75

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till:
Driftbudget 2018:
i driftskonsekvens.

83 764 tkr, varav 600 tkr i engångsanslag och 0 tkr

Driftbudget 2019:
i driftskonsekvens.

84 264 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 100 tkr

Driftbudget 2020:
driftkonsekvens.

84 264 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 tkr i

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2018 samt plan för åren 2019-2020 för kommunstyrelsen har upprättats.
Ekonomiska konsekvenser
Finns beskrivna i bilagor till ärendet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till:
Driftbudget 2018:
i driftskonsekvens.

83 764 tkr, varav 600 tkr i engångsanslag och 0 tkr

Driftbudget 2019:
i driftskonsekvens.

84 264 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 100 tkr

Driftbudget 2020:
driftkonsekvens.

84 264 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 tkr i
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Underlag
1. Underlag till kommunstyrelsens driftbudget.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 69.
3. Kommunstyrelsen 2017-04-18 § 123.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 119.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-17 § 173.
Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S)
att anta förslag till:
Driftbudget 2018:
i driftskonsekvens.

83 764 tkr, varav 600 tkr i engångsanslag och 0 tkr

Driftbudget 2019:
i driftskonsekvens.

84 264 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 100 tkr

Driftbudget 2020:
driftkonsekvens.

84 264 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 tkr i
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§ 210
Kommunfullmäktiges driftbudget 2018, plan 2019-2020
KS/2017:59

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
För Kommunfullmäktige:
Driftbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

1 340 tkr.
1 340 tkr. samt engångsanslag 250 tkr.
1 340 tkr.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har lämnat förslag till budget 2018, samt plan 20192020.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
För Kommunfullmäktige:
Driftbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

1 340 tkr.
1 340 tkr. samt engångsanslag 250 tkr.
1 340 tkr.

Underlag
1. Driftbudgetram/plan 2018-2020.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 120.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-17 § 174.
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§ 211
Valnämndens driftbudget 2018, plan 2019-2020
KS/2017:60

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
För Valnämnden:
Driftbudget 2018: 48 tkr samt engångsanslag 500 tkr.
Budgetplan 2019: 48 tkr samt engångsanslag 400 tkr.
Budgetplan 2020: 48 tkr.
Ärendebeskrivning
Valnämnden har lämnat förslag till budget 2018, samt plan 2019-2020.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
För Valnämnden:
Driftbudget 2018: 48 tkr samt engångsanslag 500 tkr.
Budgetplan 2019: 48 tkr samt engångsanslag 400 tkr.
Budgetplan 2020: 48 tkr.
Underlag
1. Driftbudgetram/plan 2016-2018.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 121.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-17 § 175.
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§ 212
Överförmyndarnämndens driftbudget 2018, plan 2019-2020
KS/2017:61

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta driftbudget 2018 samt plan för 2019-2020,
Överförmyndarnämnden
Driftbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

1 236 tkr.
1 236 tkr.
1 236 tkr.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2018 samt plan för åren 2019-2020 för överförmyndarnämnden har upprättats.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta driftbudget 2018 samt plan för 2019-2020,
Överförmyndarnämnden
Driftbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

1 236 tkr.
1 236 tkr.
1 236 tkr.

Underlag
1. Driftbudgetram/plan 2018-2020.
2. Överförmyndarnämnden 2017-04-20 § 16.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 122.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-17 § 176.
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§ 213
Lapplands Kommunalförbunds budget 2018, plan 2019-2020
KS/2017:62

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
Driftbudget 2018: 95 954 tkr, varav fria nyttigheter 13 480 tkr.
Budgetplan 2019: 95 090 tkr, varav fria nyttigheter 13 746 tkr.
Budgetplan 2020: 99 682 tkr, varav fria nyttigheter 14 017 tkr.
Vilket innebär budgetförändring för år:
Budget 2017-2018: 357 tkr.
Budget 2018-2019: -864 tkr
Budget 2019-2020: 4 593 tkr.
Ärendebeskrivning
Lapplands kommunalförbund:s direktion har den 2017-04-26 beslutat om
förslag till budget för år 2018 och plan för 2019-2020. F.n. föreligger ej
protokoll från direktionsmötet den 2017-04-26.
Ekonomiska konsekvenser
Budgetförslaget innebär för Gällivare kommuns del:
Driftbudget 2018: 95 954 tkr, varav fria nyttigheter 13 480 tkr.
Budgetplan 2019: 95 090 tkr, varav fria nyttigheter 13 746 tkr.
Budgetplan 2020: 99 682 tkr, varav fria nyttigheter 14 017 tkr.
Vilket innebär budgetförändring för år:
Budget 2017-2018: 357 tkr.
Budget 2018-2019: -864 tkr
Budget 2019-2020: 4 593 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
Driftbudget 2018: 95 954 tkr, varav fria nyttigheter 13 480 tkr.
Budgetplan 2019: 95 090 tkr, varav fria nyttigheter 13 746 tkr.
Budgetplan 2020: 99 682 tkr, varav fria nyttigheter 14 017 tkr.
Vilket innebär budgetförändring för år:
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Budget 2017-2018: 357 tkr.
Budget 2018-2019: -864 tkr
Budget 2019-2020: 4 593 tkr.
Underlag
1. Driftbudget LKF 2018-2020.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 123.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 177.
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§ 214
Gällivare kommuns budget 2018-2020
KS/2017:54

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta budgetdelen i kommunplan 2018-2020,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 20182020 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter,
pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2018 om 22,55 kronor per skattekrona.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och
fokusera på under den kommande perioden. Kommunplanen är styrande
för kommunen och ska vara utgångspunkt i nämnders och styrelsers arbete med verksamhetsplaner.
Kommunplanen 2018-2020 innehåller kommunens styrmodell, verksamhetsplaneringsprocessen, kommunens mål för god ekonomisk hushållning
under perioden, kommunfullmäktiges styrkort 2018-2020
samt budget för Gällivare kommun.
Budgetförslaget för Gällivare kommun utgör en del av kommunplanen
och har tagits fram genom nämndernas äskanden till kommunfullmäktige
utifrån beslutade kommunplansdirektiv och budgetregler.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut av kommunplan medför ekonomiska konsekvenser i form av prioriterade områden genom beslutet av budget och mål för god ekonomisk
hushållning.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslut av kommunplan kan innebära vissa konsekvenser för barn och
ungdomar i form av prioriterade områden. Vilka konsekvenser den medför är i dagsläget svårt att bedöma.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta budgetdelen i kommunplan 2018-2020,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 20182020 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter,
pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2018 om 22,55 kronor per skattekrona.
Underlag
1. Budgetdelen av Kommunplanen 2018-2020.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-05-11 § 124.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-18 § 178.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS),
Stefan Ovrell (MP), Monica Nordvall Hedström (M) och Gun Isaxon (MaV)
att anta budgetdelen i kommunplan 2018-2020,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 20182020 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter,
pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2018 om 22,55 kronor per skattekrona.
Tomas Junkka (S) yrkar
att anta budgetdelen i kommunplan 2018-2020 i enlighet med socialdemokraternas förslag,
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att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 20182020 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter,
pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2018 om 22,55 kronor per skattekrona.
Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönn m.fl. förslag mot Tomas Junkkas
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta i enlighet med Pernilla Fagerlönn m.fl. förslag.
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§ 215
Kommunplan exklusive budget 2018-2020
KS/2017:55

0121

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta kommunplan för 2018-2020 exklusive budget.
Ärendebeskrivning
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och
fokusera på under den kommande perioden. Kommunplanen är styrande
för kommunen och skall vara utgångspunkt i nämnders och styrelsers arbete med verksamhetsplaner.
Kommunplaner för 2018-2020 innehåller kommunens styrmodell, verksamhetsplaneringsprocessen, kommunens mål för god ekonomisk hushållning underperioden, kommunfullmäktiges styrkort för år-år samt en
beskrivning av kommunens organisation och bolag.
Budgeten för 2018-2020 antas parallellt med förslag på kommunplan och
beslutas som åtskilda ärenden. Budgeten och kommunplanen paketeras
ihop till ett gemensamt dokument när budgeten har beslutats i kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Fastställande av kommunplan medför ekonomiska konsekvenser i form
av prioriterade områden genom antagandet av mål för god ekonomisk
hushållning.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Fastställande av kommunplan kan innebära vissa konsekvenser för barn
och ungdomar i form av prioriterade områden. Vilka dessa konsekvenser
kan vara är i dagsläget svåra att bedöma.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta kommunplan för 2018-2020 exklusive budget.
Underlag
1. Kommunplan för 2018-2020 exklusive budget.
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§ 216
Förvärv av aktier i Inera AB
KS/2017:323

106

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet,
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som
part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal,
att förvärvet finansieras ur rörelsekapitalet.
Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av
e-hälsa och verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare
inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering.
Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB
har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting
och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare
anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den
7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av
aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att
köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting
och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom
ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med
politiska företrädare - sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner
samt tre tjänstemän.
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Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka
inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och
samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så
kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare
kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s
uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Norrbottens e-nämnd utreder möjligheten att förvärva aktier i Inera AB.
Om e-nämnden blir delägare får Gällivare Kommun (tillsammans med
övriga kommuner i Norrbotten) del av tjänsterna från Inera AB genom
vårt deltagande i e-nämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Förvärv av aktier i Inera AB bedöms ge möjlighet till effektivare inköp av
IT-tjänster då det, genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen, kan genomföras utan föregående upphandling.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta
att om Norrbottens e-nämnd inte blir delägare i Inera AB och/eller det
bedöms att Gällivare Kommun inte får del av Inera ABs tjänster på
samma sätt som vid ett direkt ägande föreslås Gällivare kommun att
- av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet,
- godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som
part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal,
att förvärvet finansieras ur rörelsekapitalet.
Underlag
1. Erbjudande – Förvärv av aktier i Inera AB, dnr 16/04367.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet,
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att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som
part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal,
att förvärvet finansieras ur rörelsekapitalet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Pernilla
Fagerlönns förslag.
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§ 217
Friidrottshall - beslut om fas projektutveckling
KS/2017:347

251

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektutveckling av projekt friidrottsarena,
att utgångspunkten är en friidrottsarena där Hedskolans gymnastiksal
tillika är bollplan 22 x 43,
att övriga idrottslokaler placeras i Multiaktivitetshuset,
att projektets kostnader inte överstiger rambeslut 2017-06-19.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
En förstudie av friidrottshall inklusive gymnastikhall för Hedskolan i kvarteret Vägmästaren 1 har genomförts enligt beslut i KS (2016-09-19 §
252). I förstudien har man tittat på fyra olika alternativ;
A) där en bollplan 22x43 m ligger innanför löparbanor
B) där en gymnastiksal 22x43 m ligger utanför löparbanor
C1) där en flexyta om 18x36 m ligger innanför löparbanor och en gymnastiksal 22x43 m ligger ovanför löparbanor
C2) där en bollplan om 22x43 m ligger innanför löparbanor och en gymnastiksal 22x43 m ligger ovanför löparbanor.
Billigast är alternativ A, alternativ B är knappt 3 % dyrare, alternativ C1
drygt 4 % dyrare och alternativ C2 ca 7 % dyrare än alternativ A.
Styrgrupp förordar alternativ C2 med egen gymnastiksal 22x43 m för
skolan ovanför löparbanor, samt en fullstor bollplan 22x43 m i friidrottshallen på innerplan. Bollplan kan förberedas för gymnastikredskap som t
ex räck och barr. Enligt behovsanalys har denna typ av hall bäst nyttjandegrad och är den mest flexibla för både dagens idrottsverksamhet såväl
som den framtida.
Ekonomiska konsekvenser
Budget för projektutveckling beräknas uppgå till 8 000 tkr. Medel för friidrottshall finns anvisade i investeringsbudget för 2017.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
En friidrottshall innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar
generellt i Gällivare och i synnerhet för Hedskolans elever.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektutveckling av projekt friidrottsarena,
att utgångspunkten är en friidrottsarena där Hedskolans gymnastiksal
tillika är bollplan 22 x 43,
att övriga idrottslokaler placeras i Multiaktivitetshuset,
att projektets kostnader inte överstiger rambeslut 2017-06-19.
Underlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-19 § 252.
2. Friidrottshall skissförslag med behovsanalys, daterad 2017-05-12.
Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektutveckling av projekt friidrottsarena,
att utgångspunkten är en friidrottsarena där Hedskolans gymnastiksal
tillika är bollplan 22 x 43,
att övriga idrottslokaler placeras i Multiaktivitetshuset,
att projektets kostnader inte överstiger rambeslut 2017-06-19.
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§ 218
Samråd - Avvecklingsplan Malmberget.
KS/2017:486

260

Kommunstyrelsen beslutar
att anta skrivelsen med synpunkter på Avvecklingsplan Malmberget.
Jäv
Lars Alriksson (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller
beslut.
Ärendebeskrivning
2017-05-11 inkom önskan om samråd Avvecklingsplan Malmberget till
Gällivare kommun. 2017-05-16 fick nämnd- och utredningsenheten uppdraget att sammanställa synpunkterna. Mötet hölls 2017-05-23 tillsammans med förvaltningscheferna för miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen, barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Utifrån detta möte har
ett svar sammanställts.
Ekonomiska konsekvenser
Avveckling av Malmberget innebär ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta skrivelsen med synpunkter på Avvecklingsplan Malmberget.
Underlag
1. Skrivelse.
Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar
att anta skrivelsen med synpunkter på Avvecklingsplan Malmberget.
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§ 219
Förlängning tillträdesdatum avseende överlåtelse av Malmberget 2:11,
Lövberga
KS/2017:486

260

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna reviderat fastighetsöverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Malmberget 2:11,
att godkänna avtal om förlängning av tidsfrist i avtal angående närmare
ersättning för avvecklingslokaler m.m. den 7 november 2016, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande tillsammans med chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna
fastighetsöverlåtelseavtalet, avtalet om förlängning av tidsfrist och vid
tillträdet köpebrev.
Ärendebeskrivning
För ett fullgörande av avtal per den 7 november 2016 om ersättning för
avvecklingslokaler tecknade den 25 januari 2017 Gällivare kommun och
LKAB ett avtal om överlåtelse av del av fastigheten Malmberget 2:11
(Lövberga). Enligt överlåtelseavtalet ska avstyckning ske av den del av
fastigheten som överlåtelsen avser, varvid ett villkor för avtalets giltighet
var att kommunen beviljats full lagfart för den avstyckade delen av fastigheten innan den 1 juni 2016. Då Gällivare kommun inte erhållit full
lagfart till den 1 juni 2016 för den del av fastigheten som överlåtelsen
avser är det nödvändigt för ett fullgörande av avtalet om ersättning för
avvecklingslokaler att ett avtal om förlängning av tidsfrist samt ett nytt
fastighetsöverlåtelseavtal för del av fastigheten Malmberget 2:11 tecknas
med ett tillträdesdatum efter den 1 juni 2017.
Ett förslag till avtal om förlängning av tidsfrist samt ett reviderat fastighetsöverlåtelseavtal har därför upprättas där datum för LKABs tillträde till
fastigheten i fastighetsöverlåtelseavtalet med bilagor har ändrats från
den 1 juni 2017 till den 1 juni 2018. I övrigt förligger inga förändringar i
sak i förslaget till nytt överlåtelseavtal med bilagor.
Lennart Johansson, förvaltningschef informerar i ärendet vid dagens
sammanträde.
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Ekonomiska konsekvenser
Att ändra datumet för tillträdet till den 1 juni 2018 bedöms inte påverka
betalningsplanen för LKABs erläggande av köpeskillingen varför förslaget
till beslut inte heller bedöms medföra några ekonomiska konsekvenser
för kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av förslaget till beslut.
Förslag till beslut
att godkänna reviderat fastighetsöverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Malmberget 2:11,
att godkänna avtal om förlängning av tidsfrist i avtal angående närmare
ersättning för avvecklingslokaler m.m. den 7 november 2016, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande tillsammans med chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna
fastighetsöverlåtelseavtalet, avtalet om förlängning av tidsfrist och vid
tillträdet köpebrev.
Underlag
1. Fastighetsöverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Malmberget
2:11 med bilagor.
2. Avtal om förlängning av tidsfrist.
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