SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (60)

2017-10-23

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1
Måndag 23 oktober 2017 kl. 10:00 – 17:30
Ajournering kl. 12:00-13:00
Magnus Johansson (S) Jäv § 297

Utses att justera

Tomas Junkka (S)

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2017-10-24, klockan 13:00

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

________________________
Lars Alriksson
________________________
Tomas Junkka

BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Anslags uppsättande

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Kommunstyrelsen

Paragraf §260 - §297

2017-10-23
2017-10-25

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Paragraf §260 - §297

________________________
Maria Landström

Anslags nedtagande

2017-11-16

Förvaltningsbyggnaden

____________________________________
Maria Landström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-23

Kommunstyrelsen
Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-23

Ordinarie

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Ordförande

Lars Alriksson

M

260-297

10:00-17:30

Jeanette Wäppling

V

260-297

10:00-17:30

Henrik Ölvebo

MP

260-297

10:00-17:30

Ledamot

Pernilla Fagerlönn

V

260-297

10:00-17:30

Ledamot

Birgitta Larsson

S

260-297

10:00-17:30

Ledamot

Maria Åhlén

S

260-297

10:00-17:30

Ledamot

Roland Axelsson

S

Ledamot

Tomas Junkka

S

260-297

Ledamot

Magnus Johansson

S

260-296

10:00-17:15

Ledamot

Bernt Nordgren

NS

Ledamot

Fredric Olofsson

MAV

260-297

10:00-17:30

Ersättare

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Anmärkning

Ersättare

Benny Blom

M

Ersättare

Monica NordvallHedström

M

Ersättare

David Väyrynen

V

Ersättare

Stefan Ovrell

MP

260-297

10:00-17:30

Ej tjänstgörande ersättare

Ersättare

Lena Lindberg

S

260-283,
285-296

10:00-17:00

Ersätter Roland Axelsson

Ersättare

Ulf Normark

S

Ersättare

Clary Persson

S

Ersättare

Steve Ärlebrand

S

Ersättare

Nina Eriksson

S

Ersättare

Margareta
Henricsson

NS

Ersättare

Gun Isaxon

MAV

260-297

10:00-17:30

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Namn

Anmärkning/närvarande

Sekreterare

Maria Landström

§§ 260-297

Kommunchef

Mats Pettersson

§§ 260-297

Vice ordförande
Andre vice
ordförande

Anmärkning

2 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-23

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
VD Gällivare
Energi

Rune Blomster

§§ 260, 266

Alexander Kult

§ 260

Marika RissanenKorpi

§ 260

Eva Martinsson

§ 260

Theresa Savonen

§ 260

Ekonomichef

Thomas Pettersson

§§ 260, 262-264

Ekonom

Thomas Gustafsson

§§ 262-264

Kvalitetsledare

Tim Zedig

§§ 262-264

Koordinator

Helena Werndin

§ 261

Skolstruktursamordnare

Susanne Köhler

§ 265

3 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (60)

2017-10-23

Kommunstyrelsen
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 260
Budgetuppföljning och KS till förfogande
§ 261
Information om samhällsomvandlingen

SIDAN
7
9

§ 262
Delårsuppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2017

10

§ 263
Delårsrapport kommunstyrelsen 2017

11

§ 264
Gällivare kommuns delårsrapport 2017

12

§ 265
Information om skolstrukturen, projekt nya Sjöparksskolan

13

§ 266
VA-lösning kring Vassaraträsk

14

§ 267
Kommunchefens rapport

16

§ 268
Revisorernas granskning av kommunens IT-stöd

17

§ 269
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden

18

§ 270
Planbesked för Gällivare 5:14, NV Repsivaara

19

§ 271
Överlåtelse Hakkas 6:13

22

§ 272
Revisionsrapport kompetensförsörjning

24

§ 273
Chefsavtal

26

§ 274
Marknadsföringskoncept samhällsomvandlingen - Finansiering av
informationscenter för samhällsomvandlingen

29

§ 275
Kommunstyrelsens förslag på garantier till kommunens gemensamma
servicedeklaration för funktionshinderpolitiskt program

31

§ 276
Remiss personlig integritet

33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (60)

2017-10-23

Kommunstyrelsen
§ 277
Reviderad taxa för miljötillsyn 2017 samt 2018

34

§ 278
Delgivningar

35

§ 279
Delegationsanmälningar

38

§ 280
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning

39

§ 281
Uppföljning motioner

40

§ 282
Kurser, konferenser samt återkoppling

41

§ 283
Motion av Ulf Normark (S) och Birgitta Larsson (S) - Lek- och aktivitetspark till
Koskullskulle

42

§ 284
Anhållan om medel till bifallen motion - Giftfria förskolor

44

§ 285
Avsägelse och fyllnadsval av ordförande i Rådet för Funktionshinderfrågor

46

§ 286
Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i Samrådsgruppen för minoritetsspråk

47

§ 287
Avsägelse och fyllnadsval av stämombud i IT-Norrbotten AB

48

§ 288
Avsägelse och fyllnadsval av adjungerad i kommunstyrelsens
samhällsplaneringsutskott

49

§ 289
Avsägelse och fyllnadsval av stämombud i Norrbottens Energikontor AB, NENET

50

§ 290
Avsägelse och fyllnadsval av stämombud i Kalix älvs ekonomiska förening

51

§ 291
Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i E-nämnden

52

§ 292
Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i styrgruppen för utredning av framtida
matproduktion

53

§ 293
54
Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i styrgruppen för utveckling av den politiska
plattformen i Lex

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6 (60)

2017-10-23

Kommunstyrelsen
§ 294
55
Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i inlandskommunernas ekonomiska förening
- styrelse
§ 295
Vägmästaren 1 och Gällivare 76:1 - kostnad rivning/sanering

56

§ 296
Upphandling Vägmästaren 1 och Gällivare 76:1 - Rivnings- och
saneringsentreprenad, Gällivare kommun

58

§ 297
Utredning IT-haveri

60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7 (60)

2017-10-23

Kommunstyrelsen

§ 260
Budgetuppföljning och KS till förfogande
KS/2017:2086

042

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet beaktande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta
upp information angående budgetuppföljning. Svaga resultat för året.
Kommunchef Mats Pettersson samt förvaltningscheferna Rune Blomster,
service- och teknikförvaltningen, Marika Rissanen Korpi, socialförvaltningen, Eva Martinsson, barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, Alexander Kult, miljö- och byggförvaltningen, Thomas Pettersson, ekonomichef samt Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB informerar om budget.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-25 § 220 att kommunstyrelsen vid
sammanträdet 23 oktober 2017 får en redovisning av budgetpropositionen. Vad den ger Gällivare kommun summor och till vilka områden, samt
att få en fördjupad redovisning av barn-, utbildning och kulturnämnden
om åtgärder utifrån budgetunderskott,
Alexander Kult, förvaltningschef miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
informerar:
Nämnd enligt plan, Bygg en vakant tjänst vilket ger stort överskott. Miljö,
fel på faktureringar, mindre än plan. Livsmedel över plan. Räddning
ökade personalkostnader.
Rune Blomster, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen informerar:
Nämnd minskade kostnader. Ledning överskott, bl.a. skogsintäkter. Projekt- och samordning överskott. Teknikavdelningen överskott, men fakturor saknas. Service- och fritid enligt plan. Flygplatsavdelningen osäkert
pga. Next Jet.
Marika Rissanen-Korpi, socialchef informerar:
Arbetar enligt kommunplanen. Målsättning med bemanningen. Ekonomi i
balans. Ökad grundbemanning utifrån brukarnas behov.
Utdragsbestyrkande
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Eva Martinsson, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen informerar:
Kulturen underskott från 2016, behövs två år för att komma ikapp. Politiken minus pga. nya iPad. Merkostnad pga. utökad tjänst skolsköterska.
Modersmålsundervisning en merkostnad. Ej i fas med nya avdelningar,
vilket gett merkostnader.
Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB informerar:
Budget. Beräknat överskott för helåret. El-certifikat. Allmän samhällsomvandling. I Kiruna klart med ersättning skada fjärrvärme, Gällivare har
påbörjat översynen. Avvecklingsplaner. Värderingar av skadan materiellt
samt affärsskada. Utvecklingsprojekt stamledning Repisvaara.
Mats Pettersson, kommunchef informerar:
Överskott mot budget. Personalförmånerna underskott. Ökade kostnader
efter IT-haveriet. Kollektivtrafiken underskott pga. dyrare avtal med
Länstrafiken.
Thomas Pettersson, ekonomichef informerar:
Kommunfullmäktiges oförutsedda. Kommunstyrelsens oförutsedda.
Totalårsprognos underskott. Budgetpropositionen och hur det påverkar
Gällivare kommun. Budget 2018-2020.
Underlag
1. Budgetuppföljning.
2. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 220.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att lägga ärendet beaktande till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 261
Information om samhällsomvandlingen
KS/2017:2116

100

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunstyrelsens sammanträden informerar
förvaltningschefen för samhällsomvandlingen om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.
Helena Werndin, koordinator samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
om:
Huvudtidplanen
- Kunskapshuset
- Multiaktivitetshuset
- Äldreboende Repisvaara
- Is- och evenemangsarena
- Friidrottshall
- Ny förskola Mellanområdet
- Forsen
- Ny förskola och skola Repisvaara
- Repisvaara södra etapp 1
- Repisvaara södra etapp 2
Infrastruktur
- Östra länken
- GC-väg Repisvaara
- SSGC-tunnel Repisvaara
- Repisvaara VA helhet
- Bergbäcken
- Högvattenreservoaren
- Ny fjärrvärmeledning
Företagstomter
- Vuoskonjärvi etapp 2
- Handelstomter E45
- Stålvallen

Utdragsbestyrkande
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§ 262
Delårsuppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2017
KS/2017:2270

0071

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år
2017.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Kommunstyrelsen har upprättat internkontrollplan för år 2017 som omfattar uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och
program, handlingsplaner, ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning av revisionsrapporter/ tillsyn, reglementen,
statsbidrag samt uppföljning av riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 augusti år 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år
2017.
Underlag
1. Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2017.
2. Uppfölning av kommunstyrelsen internkontrollplan år 2017.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år
2017.

Utdragsbestyrkande
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§ 263
Delårsrapport kommunstyrelsen 2017
KS/2017:2271

0422

Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till
kommunfullmäktige för fastställande.
Ärendebeskrivning
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller
viktiga händelser, driftsanalys, investeringsredovisning samt framtidsperspektiv och utvecklingsområden. Till delårsrapporten sammanfattas även
kommunstyrelsens måluppfyllelse utifrån det beslutade styrkortet som är
en del av kommunens målstyrningsmodell, Balanserad styrning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till
kommunfullmäktige för fastställande
Underlag
Kommunstyrelsens delårsrapport uppdelade i:
1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti.
2. Kommunstyrelsens fördjupade måluppfyllelse för januari till augusti.
Yrkande
Fredric Olofsson (MaV) yrkar
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till
kommunfullmäktige för fastställande.

Utdragsbestyrkande
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§ 264
Gällivare kommuns delårsrapport 2017
KS/2017:2220

0422

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten med föreslagna förändringar.
Ärendebeskrivning
Kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.
(Lagen om kommunal redovisning 9 Kap 1 §)
Kommunledningskontoret har, utifrån nämndernas och de kommunala
bolagens underlag, sammanställt delårsrapport för kommunkoncernen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna delårsrapporten.
Underlag
1. Delårsrapport för tiden januari till och med augusti.
2. Revisorernas granskningsrapport.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att godkänna delårsrapporten med föreslagna förändringar.

Utdragsbestyrkande
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§ 265
Information om skolstrukturen, projekt nya Sjöparksskolan
KS/2017:2392

610

Kommunstyrelsen beslutar
att service- och tekniknämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden får i uppdrag att se över upprustning av Sjöparksskolans idrottshall
samt begära medel i framtida budgetprocess,
att kartläggning av IT-infrastruktur görs och att det lyfts in i projektet för
Sjöparkskolan, samt att behov av investering lyfts upp för beslut,
att för övrigt lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde information om hur arbetet fortskrider kring
framför allt projektet med nya Sjöparksskolan.
Susanne Köhler, skolstruktursamordnare informerar om:
Skolstrukturutredningen – nya Sjöparksskolan
Det som inryms i projektet
Det som ej inryms i projektet:
- Skolgården
- Idrottshallen
- Källarplan i Matsalshuset
- Köket
- IT-strukturen.
Underlag
1. Ritningar, kalkyler.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att service- och tekniknämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden får i uppdrag att se över upprustning av Sjöparksskolans idrottshall
samt begära medel i framtida budgetprocess,
att kartläggning av IT-infrastruktur görs och att det lyfts in i projektet för
Sjöparkskolan, samt att behov av investering lyfts upp för beslut,
att för övrigt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 266
VA-lösning kring Vassaraträsk
KS/2017:2396

345

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera till service- och tekniknämnden med hänvisning till
beslutet som fattades 14 mars 2017;
att service- och tekniknämnden får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan med ekonomiska och miljömässiga konsekvenser,
att Gällivare kommun utökar verksamhetsområdet för VA för södra och
norra Vassaraträsk enligt miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens
tjänsteskrivelse,
att Gällivare kommun tar ett kommunalt ansvar för allmänna vattentjänster i Vassaraträsk i enlighet med vattenlagen § 6 LAV.
Ärendebeskrivning
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2017-02-23 § 26 att
Gällivare kommun utökar verksamhetsområdet för VA för södra och norra
Vassaraträsk samt att Gällivare kommun tar ett kommunalt ansvar för
allmänna vattentjänster i Vassaraträsk i enlighet med vattenlagens § 6
LAV.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-14 § 46 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att service- och tekniknämnden får i uppdrag
att ta fram en genomförandeplan med ekonomiska och miljömässiga
konsekvenser. Att Gällivare kommun utökar verksamhetsområdet för VA
för södra och norra Vassaraträsk enligt miljö-, bygg- och räddningsnämnden samt att Gällivare kommun tar ett kommunalt ansvar för allmänna vattentjänster i Vassaraträsk i enlighet med vattenlagens § 6 LAV.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-08 § 144 att remittera till serviceoch tekniknämnden att ta fram en genomförandeplan med ekonomiska
och miljömässiga konsekvenser och att detta redovisas i kommunstyrelsen 23 oktober 2017.
Rune Blomster, förvaltningschef service- och tekniknämnden informerar
om:
- Förnyad utredning av VA-utredning från 2010.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2017-02-23 § 26.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 46.
3. Kommunstyrelsen 2017-05-08 § 144.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP)
att återremittera till service- och tekniknämnden med hänvisning till
beslutet som fattades 14 mars 2017;
att service- och tekniknämnden får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan med ekonomiska och miljömässiga konsekvenser,
att Gällivare kommun utökar verksamhetsområdet för VA för södra och
norra Vassaraträsk enligt miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens
tjänsteskrivelse,
att Gällivare kommun tar ett kommunalt ansvar för allmänna vattentjänster i Vassaraträsk i enlighet med vattenlagen § 6 LAV.

Utdragsbestyrkande
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§ 267
Kommunchefens rapport
KS/2017:2206

100

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

Parkeringssituationen
Nya kommunallagen
Ledarskap för chefer
Ledningsgruppsutveckling
Ledningsinternat
Organisationsutredningen.

Utdragsbestyrkande
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§ 268
Revisorernas granskning av kommunens IT-stöd
KS/2017:2243

007

Kommunstyrelsen beslutar
att nämnd- och utredningsenheten redovisar svaret till kommunstyrelsens sammanträde 27 november 2017.
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har granskat området
IT-stöd i syfte att bedöma om arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
och med tillräcklig intern kontroll samt hur styrning av verksamheten
fungerar, både internt och från ledningen.
Revisorerna konstaterade 2014 att det fanns brister i styrning och uppföljning av IT-verksamheten och pekade ut ett antal förbättringsområden. Den innevarande revisionen konstaterar att det totalt sett inte har
bedrivits tillräckligt arbete för att komma åt de problem som lyfts fram
men att det finns områden där arbetet har gått framåt.
För IT-enhetens del handlar det om att bättre processer och rutiner är
under införande men arbetet är inte klart. Detaljer finns i skrivelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-02 § 230 att
nämnd- och utredningsenheten får i uppdrag att arbeta fram ett nytt svar
till kommunstyrelsens sammanträde 23 oktober 2017, samt att svaret
även inkluderar åtgärder med anledning av datahaveriet.
Underlag
1. Revisorernas slutdokument.
2. IT-enhetens svar till revisorerna.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 § 230.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att nämnd- och utredningsenheten redovisar svaret till kommunstyrelsens sammanträde 27 november 2017.

Utdragsbestyrkande
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§ 269
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden
KS/2017:2117

101

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta
upp information från de kommunala råden samt annan aktuell information.
Jeanette Wäppling (V) informerar från Kommunala pensionärsrådets
sammanträde 19 oktober 2017.
Pernilla Fagerlönn (V) informerar från rådet för Minoritetsspråks sammanträde 18 oktober 2017.
Fredric Olofsson (MaV) informerar från Ungdomsrådets sammanträde.
Birgitta Larsson (S) informerar från rådet för Social hållbarhets sammanträde.
Tomas Junkka (S) informerar från rådet för Funktionshinderfrågors sammanträde.
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§ 270
Planbesked för Gällivare 5:14, NV Repsivaara
KS/2017:2019

2142

Kommunstyrelsen beslutar
att ge ett positivt planbesked för Gällivare 5:14, NV Repisvaara.
Ärendebeskrivning
Enligt samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB ska
Malmberget avvecklas i etapper fram till 2032. I och med detta kommer
LKAB ersätta ca 300 småhus mellan åren 2016-2030, av dessa har ca 70
stycken fått ersättning antingen i form av nytt hus eller kontant ersättning. I dagsläget finns ett glapp gällande byggbar mark för enbostadshus
på cirka 135 stycken tomter för att täcka LKABs behov fram till 2032.
Därför vill LKAB detaljplanera för 50-60 småhus på LKABs fastighet
Gällivare 5:14.
Inom fastigheten bereds även plats för en utökning av tomten som planlades för (SVB) skola, vård och bostäder i detaljplanen för norra Repisvaara (detaljplanen vann laga kraft 2016-10-28). Detta efter önskemål
från kommunen, då den redan planlagda tomten på norra Repisvaara inte
är tillräckligt stor för att rymma både äldreboende och förskola/skola.
Större delen av fastigheten som berörs av ansökan ligger inom område
för bostäder i den fördjupade översiktsplanen från 2014. Den västra
delen ligger inom område för turism, fritid och rekreation. Enligt den fördjupade översiktplanen föreslås en bebyggelse på Repisvaara med
600-900 bostäder. I dagsläget är det planlagt för totalt cirka 1200 bostäder på Repisvaara. Detaljplanen avviker därför mot den fördjupade översiktplanen i avseende på markanvändning och antalet bostäder.
Området omfattas även av områdesbestämmelser för del av Dundret som
vann laga kraft 1990-07-16. Området ligger inom en del som betecknas
med N1, vilket medger att området får användas för mindre anläggningar
för sport och rörligt friluftsliv.
Natura 2000 och naturvärden
Repisvaara ligger inom avrinningsområde till Vassara älv som är Natura
2000-klassad. I nordvästra delen av Repisvaara finns en kallkälla med
färskvatten som tidigare försörjt bryggeriet.
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I och med planarbetet för norra Repisvaara gjordes en naturinventering
av Enetjärn natur AB. Inventeringen visade bland annat på att det finns
en sumpskog med höga naturvärden i nordvästra delen av Repisvaara.
Den visade även på att det finns skyddsvärda arter som omfattas av artskyddsförordningen. Kommunen har erhållit dispens inom detaljplaneområdet för norra Repisvaara enligt 15 § artskyddsförordningen för borttagandet av växtlokaler för kärlväxtarterna korallrot, spindelblomster och
revlummer. Dessa arter är upptagna i 8-9 §§ artskyddsförordningen
(2007:845).
Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskyddet §19 (NVL i dess lydelse före den fösta januari
1975) upphävdes 2014 för det aktuella området i samband med planarbetet för bostadsområdena på södra Repisvaara.
Teknisk försörjning
I samband med etableringen av de nya bostadsområdena på norra
Repisvaara kommer ny infrastruktur byggas ut. Nya infarter från
Dundretvägen kommer anläggas och en ny huvudvattenledning har uppförts. Detta område kommer uppföras i anslutning till det nyligen planlagda delen av norra Repsivaara.
Kapacitet för både vatten och avlopp finns i området enligt uppgifter från
VA-avdelningen. Anslutningspunkten för spillvattnet bör dock beaktas vid
en framtida exploatering så denna hamnar lägre än det nya bostadsområdet. Detta för att undvika behov av pumpstation.
Två kraftledningar går genom området. Det pågår ett arbete med att
markförlägga ena av dessa ledningar längst med Dundretvägen. Den
andra är en luftledning (10kV) som stäcker sig i sydväst- nordöstlig riktning.
Riksintresse rennäring
Hela Dundret, inkluderat området som planbeskedet berör, är av riksintresse för rennäringen och är utpekad som en svår passage.
Riksintresse för kommunikationer
E45:an som ligger cirka 200 meter från det aktuella området berörs av
riksintresse för kommunikationer.
Ekonomiska konsekvenser
Exploatören bekostar planarbetet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya bostäder skapar förutsättning för goda boendemiljöer för barn och
ungdomar.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 (60)

2017-10-23

Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att ge ett positivt planbesked för Gällivare 5:14, NV Repisvaara.
Underlag
1. Ansökan om planbesked med tillhörande kartor.
2. Skissförslag.
Yrkande
Fredric Olofsson (MaV) yrkar
att ge ett positivt planbesked för Gällivare 5:14, NV Repisvaara.
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§ 271
Överlåtelse Hakkas 6:13
KS/2017:2214

250

Kommunstyrelsen beslutar
att överlåta fastigheten Hakkas 6:13 till lokalföreningen PRO Hakkas.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefernas lokalstyrgrupp har 2011-06-07 § 9 tagit fram en
avvecklingsplan för kommunala fastigheter. Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-10 § 130 att godkänna avvecklingsplanen med start 2011.
Förvaltningschefernas lokalstyrgrupp har 2014-10-08 beslutat att uppdra
åt fastighetssamordnare att revidera avvecklings- och tidplan samt att
återrapportera förslagen. Kommunfullmäktige 2014-10-08 § 132 beslutar
att tilldela service- och tekniknämnden enligt driftbilaga 3000 tkr för avvecklingsfastigheter 2015. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-09
§ 229 att i dialog med lokalförening utarbeta förutsättningar för överlåtelse av Träffpunkt Hakkas (Hakkas 6:13). Fastighetssamordnare har haft
dialog med Hakkas PRO för överlåtelse av fastigheten. PRO Hakkas har
funnits i 35 år och har 150 medlemmar. De använder Träffpunkten som
samlingslokal och ordnar många aktiviteter där alla Hakkasbor, samt utomstående är välkomna. De har en träslöjdsverkstad och en syateljé där
de tillverkar olika alster till försäljning. Genom att hyra ut lokalen, ordna
festliga arrangemang samt genom försäljning av mat och fika får de intäkter till kostnaderna för fastigheten. De får även samordningsbidrag
från kommunen, som delas ut till lokala PRO-föreningar. I dialog med
PRO har fastighetssamordnaren dragit den slutsatsen att PRO Hakkas
kommer att klara av driftskostnaderna vid ett övertagande. De kommer
att kunna sänka både snöröjningskostnader och energikostnader i egen
regi. PRO genomför även beräkningar för att installera fjärrvärme.
Ekonomiska konsekvenser
Service- och teknikförvaltningen gick under 2016 back 36 534 kr på Fastigheten. Genom överlåtelsen försvinner minusresultatet för fastigheten.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Genom att överlåta fastigheten till en lokalförening kommer barn och
ungdomar att kunna delta i de aktiviteter som PRO Hakkas anordnar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att överlåta fastigheten Hakkas 6:13 till lokalföreningen PRO Hakkas.
Underlag
1. Överlåtelseavtal.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att överlåta fastigheten Hakkas 6:13 till lokalföreningen PRO Hakkas.
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§ 272
Revisionsrapport kompetensförsörjning
KS/2017:2297

007

Kommunstyrelsen beslutar
att lämna svar till revisorerna i enlighet med skrivelse.
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har granskat området
kompetensförsörjning i syfte att bedöma om arbetet bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Kommunstyrelsen
beslutade 2017-04-18 § 135 att uppdra till kommunledningskontoret att
arbeta fram underlag till svar på revisionsrapport kompetensförsörjning
för behandling i kommunstyrelsen, att begära anstånd med svar till efter
seminariedagen dock senast oktober 2017 samt att genomföra en seminariedag för kommunstyrelsen med tema framtida kompetensförsörjning
för Gällivare kommun.
Personalchefen har fått i uppdrag att bereda ärendet. Revisorerna har
2017-05-12 meddelat anstånd att lämna svar till 2017-10-31. Kommunstyrelsen har delgivits 2017-06-01 § 161 punkt 12. Granskningsrapporten har behandlats i kommunchefens ledningsgrupp 2017-06-14 samt i
seminarium med kommunstyrelsen 2017-09-05.
Personalchefen föreslår att kommunstyrelsen lämnar svar till revisorerna
enligt skrivelse.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att lämna svar till revisorerna i enlighet med skrivelse.
Underlag
1. Svar till revisorerna på revisionsrapport kompetensförsörjning.
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Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att lämna svar till revisorerna i enlighet med skrivelse.
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§ 273
Chefsavtal
KS/2017:2302

020

Kommunstyrelsen beslutar
att kommunchef, förvaltningschef, ekonomichef och personalchef fortsättningsvis anställs på organisatoriskt preciserad tillsvidareanställning
med tidsbegränsat chefsförordnade alternativt i vissa fall tidsbegränsat
chefsförordnade utan tillsvidareanställning,
att övriga chefer i kommunen erbjuds tillsvidareanställning på nuvarande
chefstjänst fr.o.m. 2018-01-01 under förutsättning att kompetenskrav är
uppfyllda,
att för chefer som inte accepterar erbjudande om tillsvidareanställning
fr.o.m. 2018-01-01 övergår tjänsten till en tillsvidareanställning när
nuvarande chefsförordnande upphör,
att chefer, vars chefsförordnande upphör före 2018-01-01 erbjuds tillsvidareanställning i samband med eventuell förlängning av chefsförordnandet. Om erbjudandet inte accepteras förlängs chefsförordnandet med
ett (1) år och därefter övergår tjänsten till en tillsvidareanställning.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun tillämpar sedan ett antal år tidsbegränsade chefsavtal
med en icke preciserad tillsvidareanställning inom kommunen som grundtjänst för samtliga chefer i kommunen. Enligt Allmänna bestämmelser
(AB) är det endast ”arbetsgivare och förvaltningschef eller annan arbetstagare med motsvarande funktion” som kan träffa överenskommelse som
avviker från AB och som innebär att avtala bort lagen om anställningsskydd. Arbetstagare med motsvarande funktion har i kommunikation
med SKL definierats som arbetstagare i chefsfunktion som tillika är firmatecknare eller har direktdelegation från Kommunstyrelsen. I Gällivare
kommun innebär definitionen att endast kommunchef, förvaltningschef,
ekonomichef och personalchef kan anses motsvara de chefskategorier
som avses i AB och därmed de chefskategorier som bör komma ifråga för
tidsbegränsade avtal.
Förutom att alla chefsfunktioner enligt AB inte kan omfattas av tidsbegränsade chefsavtal, har analys av de chefsavtal som för närvarande används visat sig innehålla en del brister i konstruktionen som sådan. Det
finns punkter som kan tolkas på olika sätt och därför varit föremål för
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diskussion vid ett flertal tillfällen. De chefer som anställs i kommunen
prövas mot chefstjänst, men inte för den icke preciserade tillsvidareanställningen som innebär att om chefsförordnandet inte förlängs är arbetstagaren ”garanterad tillsvidareanställning på annan befattning inom sitt
kompetensområde” och vid övergång ”garanteras minst 80 % av lönen
som chef”. Detta har i flera fall inneburit svårigheter att omplacera till
annan befattning i samband med att arbetstagaren eller arbetsgivaren
inte önskat förlänga det treåriga chefsförordnandet.
Efter utredning och beredning i kommunchefens ledningsgrupp förefaller
det lämpligt att kommunchef, förvaltningschef, ekonomichef och personalchef fortsättningsvis erbjuds en organisatoriskt preciserad tillsvidareanställning inom sitt kompetensområde samt ett treårigt chefsförordnande. Dessa chefskategorier kan även erbjudas ett tidsbegränsat chefsförordnande utan en preciserad tillsvidareanställning som grundtjänst.
Övriga chefer som avdelnings- och enhetschefer, rektorer med flera
erbjuds tillsvidareanställning på nuvarande chefsbefattning. Tillsvidareanställning skapar ett tryggare anställningsförhållande vilket kan påverka
såväl möjligheter att rekrytera chefer som att behålla de chefer som
redan finns i organisationen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att kommunchef, förvaltningschef, ekonomichef och personalchef fortsättningsvis anställs på organisatoriskt preciserad tillsvidareanställning
med tidsbegränsat chefsförordnade alternativt i vissa fall tidsbegränsat
chefsförordnade utan tillsvidareanställning,
att övriga chefer i kommunen erbjuds tillsvidareanställning på nuvarande
chefstjänst fr.o.m. 2018-01-01 under förutsättning att kompetenskrav är
uppfyllda,
att för chefer som inte accepterar erbjudande om tillsvidareanställning
fr.o.m. 2018-01-01 övergår tjänsten till en tillsvidareanställning när
nuvarande chefsförordnande upphör,
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att chefer, vars chefsförordnande upphör före 2018-01-01 erbjuds tillsvidareanställning i samband med eventuell förlängning av chefsförordnandet. Om erbjudandet inte accepteras förlängs chefsförordnandet med
ett (1) år och därefter övergår tjänsten till en tillsvidareanställning.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 § 224.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att kommunchef, förvaltningschef, ekonomichef och personalchef fortsättningsvis anställs på organisatoriskt preciserad tillsvidareanställning
med tidsbegränsat chefsförordnade alternativt i vissa fall tidsbegränsat
chefsförordnade utan tillsvidareanställning,
att övriga chefer i kommunen erbjuds tillsvidareanställning på nuvarande
chefstjänst fr.o.m. 2018-01-01 under förutsättning att kompetenskrav är
uppfyllda,
att för chefer som inte accepterar erbjudande om tillsvidareanställning
fr.o.m. 2018-01-01 övergår tjänsten till en tillsvidareanställning när
nuvarande chefsförordnande upphör,
att chefer, vars chefsförordnande upphör före 2018-01-01 erbjuds tillsvidareanställning i samband med eventuell förlängning av chefsförordnandet. Om erbjudandet inte accepteras förlängs chefsförordnandet med
ett (1) år och därefter övergår tjänsten till en tillsvidareanställning.
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§ 274
Marknadsföringskoncept samhällsomvandlingen - Finansiering av informationscenter för samhällsomvandlingen
KS/2017:2090

105

Kommunstyrelsen beslutar
att för budgetåret 2017 ur medel ”Samarbetsavtal” 16101 20002 anvisa
2 500 tkr till investeringsprojektkonto inventarier med ansvar 15401, och
1 500 tkr till driftprojektkonto för iordningställande av lokaler med ansvar
15401.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid föregående sammanträde beslutat att etablera ett informationscenter för samhällsomvandlingen med
placeringen i fastigheten Arcaden, enligt en principskiss som Utvecklingsenheten tillsammans med fastighetsägaren presenterat. Vidare beslutades att gå vidare med utställningskoncept alternativ 2, till en driftkostnad av 1 370 tkr per år, med medelsanvisning från samhällsomvandlingen.
Utvecklingsenheten har fått uppdrag att föreslå en investeringskalkyl för
etableringen samt föreslå finansiering. Investeringen är kostnadsberäknad till maximalt 2 500 tkr för utställningskonceptet och 1 500 tkr för
investering i lokalen.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av etableringen sker genom medel avsatta för samhällsomvandlingen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms positivt för barn och ungdomar då de utgör en av målgrupperna för insatsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att för budgetåret 2017 ur medel ”Samarbetsavtal” 16101 20002 anvisa
2 500 tkr till investeringsprojektkonto inventarier med ansvar 15401, och
1 500 tkr till driftprojektkonto för iordningställande av lokaler med ansvar
15401.
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Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att för budgetåret 2017 ur medel ”Samarbetsavtal” 16101 20002 anvisa
2 500 tkr till investeringsprojektkonto inventarier med ansvar 15401, och
1 500 tkr till driftprojektkonto för iordningställande av lokaler med ansvar
15401.
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§ 275
Kommunstyrelsens förslag på garantier till kommunens gemensamma
servicedeklaration för funktionshinderpolitiskt program
KS/2017:2250

100

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förslag på garantier samt överlämna förslaget
till kommunens gemensamma servicedeklaration,
att bifalla servicedeklarationen med följande ändringar; under rubriken
kommunstyrelsens garanti skall ordet lovar tas bort och att man behåller
endast ska i garantin.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 6 februari 2017 beslutat att en gemensam
servicedeklaration ska tas fram för det funktionshinderpolitiska programmet. Den gemensamma servicedeklarationen ska kommuniceras ut
till medborgarna. Servicedeklarationen ska behandlas av rådet för funktionshinderfrågor innan den kommuniceras ut till medborgarna.
En servicedeklaration förklarar vad medborgarna kan förvänta sig av
kommunens service och tjänster. Utgångspunkten i servicedeklarationen
är att kommunen arbetar fram garantier för sin verksamhet för att förtydliga medborgarna vilka tjänster som kommunen erbjuder.
Styrelsen och nämnderna arbetar fram de garantier som sin verksamhet
inom funktionshinderpolitiskt program som ska sammanställas i kommunens gemensamma servicedeklaration.
Varje förvaltning ska utifrån den gemensamma beslutade servicedeklarationen arbeta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-02 § 232
att ärendet lämnas öppet till kommunstyrelsens sammanträde 23 oktober
2017.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsens förslag på garantier till kommunens gemensamma
servicedeklaration överlämnas till kommunfullmäktige.
Underlag
1. Kommunstyrelsens förslag på garantier till kommunens gemensamma
servicedeklaration.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 § 232.
Yrkande
Lena Lindberg (S) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP)
att anta kommunstyrelsens förslag på garantier samt överlämna förslaget
till kommunens gemensamma servicedeklaration,
att bifalla servicedeklarationen med följande ändringar; under rubriken
kommunstyrelsens garanti skall ordet lovar tas bort och att man behåller
endast ska i garantin.
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§ 276
Remiss personlig integritet
KS/2017:2332

106

Kommunstyrelsen beslutar
att inga synpunkter har inkommit varmed Gällivare kommun avstår från
att avge yttrande.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har getts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet av
integritets kommittén ”Så stärker vi den personliga integriteten”, SOU
2017:52. Nämnd och utredning har begärt in synpunkter från de förvaltningar/funktioner som har bedömts berörs av innehållet i betänkandet
(socialförvaltningen, barn- utbildning- och kulturförvaltningen, IT-strateg
samt säkerhetschef). Inga synpunkter har inkommit varmed Gällivare
kommun avstår från att avge yttrande på.
Underlag
1. Remiss.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 § 233.
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§ 277
Reviderad taxa för miljötillsyn 2017 samt 2018
KS/2017:2276

0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxorna för 2017 och 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxa för miljötillsynen för år
2017 och 2018.
På grund av ändrade koder i miljöprövningsförordningen kan inte miljöavdelningen debitera för den årliga avgiften 2017 då befintlig taxa inte
överensstämmer med miljöprövningsförordningen. Som en följd av denna
behöver taxan revideras både för år 2017 och 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt bilagor.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslår komunfullmäktige besluta
att anta taxorna för 2017 och 2018.
Underlag
1. Taxa för miljötillsynen 2017.
2. Taxa för miljötillsynen 2018.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2017-08-31 § 96.
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§ 278
Delgivningar
KS/2017:2113

100

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1.
Ks 2017:2113
100
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär
17:43 – Museielag (2017:563) – ny lagstiftning på kulturområdet.
17:44 – Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala
musik/kulturskolorna andra halvåret 2017.
17:46 – Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017.
17:47 – Budgetförutsättningar för åren 2017-2021.
2.
Ks 2017:2351
311
Trafikverket har den 27 september 2017 beslutat om att märka ut platsen Puoltikasvaara med samiska namnet Buolda utmed väg E10,
Gällivare kommun.
3.
Ks 2017:2348
007
Revisorerna Gällivare kommun har den 28 september 2017 inkommit
med revisionsrapport Räddningstjänstverksamheten, Gällivare kommun,
samt slutdokument.
4.
Ks 2017:
Riksidrottsförbundet har den 24 augusti 2017 inkommit med ramavtal för
riksidrottsgymnasieverksamheten 2017/2018 – 2019/2020, dnr RF
260/17-550.
5.
Ks 2017:2303
534
Länsstyrelsen Norrbotten har den 19 september 2017 beslutat om att avslå ansökan om tillstånd gällande kameraövervakning med drönare i
Norrbotten över offentliga aktiviteter och invigningar vid kommunala
verksamheter, vackra platser, byggnader samt på platser som är attraktiva för turister.
Utdragsbestyrkande
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6.
Ks 2017:2346
534
Länsstyrelsen Västra Götalands län har den 25 september 2017 beslutat
om tillstånd till kameraövervakning i förarhytter på de lastbilar som deltar i Volvo Technology AB:s studie med särskilt fokus på vidareutveckling
av automatiska nödbromsar, dnr 211-18930-2017.
7.
Ks 2017:2177
534
Länsstyrelsen Norrbotten har den 23 augusti 2017 beslutat att ge Trafikverket tillstånd för kameraövervakning vid Vettasjoki, Valtiojoki, Skrövån,
Venetjoki, Råneälven och Kattån inom Gällivare kommun för att följa upp
funktionen vid broar där åtgärder utförts så att utter och andra medelstora djur kan passera vägar utan att bli påkörda. Syftet är också att
dokumentera förekomsten av utter och andra små/medelstora däggdjur,
dnr 211-9218-2017.
8.
Ks 2017:2371
050
Inköpsenheten har den 2 oktober 2017 inkommit med delegationsbeslut
avseende upphandling fordon till Gällivare kommun. Service- och tekniknämndens ordförande har på delegation av service- och tekniknämnden
fattat beslut i ärendet.
9.
Ks 2017:2329
805
Service- och tekniknämnden har den 12 september 2017 § 103, beslutat
om att bevilja Gällivare sportklubb 75 000 kr i bidrag till ny klubbstuga
för 2017. Detta under förutsättning att bygget kommer igång och att de
kan uppvisa kostnader motsvarande det dubbla bidraget, samt att hänvisa till Kommunstyrelsen när det gäller eventuell befrielse fån någon
kostnad för föreningen att lämna Hedenområdet.
10.
Ks 2017:2126
101
Förteckning över motioner inom kommunstyrelsen.
11.
Ks 2017:
Stödföreningen för småskalig vattenkraft har den 31 augusti 2017
inkommit med information om att föreningen vill verka levande vattendrag med småskalig vattenkraft.
12.
Ks 2017:2148
265
Protokoll Laponia, 20 juni 2017 och 27 september 2017.
13.
Ks 2017:2143
107
Protokoll Inlandskommuneran ekonomisk förening, 3 juli 2017 och 18
augusti 2017.
14.
Ks 2017:2151
106
Nyhetsbrev Energikontor Norr, september 2017.
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15.
Ks 2017:2142
107
Nyhetsbrev Norrbottens kommuner, september 2017 och oktober 2017.
16.
Protokoll har inkommit från:
Barn-, utbildning- och kulturnämnden, 5 september 2017
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 5 oktober 2017
Service- och tekniknämnden, 12 september 2017
Kommunala pensionärsrådet, 1 september 2017
Rådet för funktionshinderfrågor, 14 september 2017
Förslag till beslut
att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna.
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§ 279
Delegationsanmälningar
KS/2017:2062

141

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga upprättad förteckning över delegationsbeslut till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut
KS 2017:2065 439
2017-08-21 Yttrande angående Laponiaförvaltningen – En utvärdering,
dnr M2016/02649/Mn.
KS 2017:2295 311
2017-08-16 Yttrande angående TRV 2015/19568 – Ombyggnation av väg
E10 Avvakko – Lappesuando.
KS 2017:2373 534
2017-10-04 Yttrande angående ansökan om kameraövervakning med
drönare, gällande uppföljning av flottledspåverkade vattendrag.
KS 2017:2062 141
2017-09-19 att stöd lämnas till Träningsfesten 2017 med 41 000kr.
AlkT 2017:5
7024
2017-07-04 att bevilja Sarriland AB stadigvarande serveringstillstånd.
Kommunchefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande
beslut
KS 2017:2328 861
2017-07-07 att bevilja 5 000 kr till PRO Gällivare, 50-års jubileum.
Handläggare för minoritetsspråk har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut
KS 2017:2334 805
2017-09-22 att bevilja 25 000 kr till Finska klubben i Gällivare för arrangemang Finland 100 år.
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§ 280
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
KS/2017:2118

019

Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet Lämpliga platser och storlek för upprättande av långtidsparkering tas bort från ärendeuppföljningslistan då den är behandlad i
Kommunfullmäktige,
att kommunchef Mats Petterson till kommunstyrelsens sammanträde 27
november återkopplar i ärendet Utredning av en säker mottagning/entré
för biståndsenheten vid möten eller besök i kommunhuset,
att i övrigt lägga ärendeuppföljningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2017.
2. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 250.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att ärendet Lämpliga platser och storlek för upprättande av långtidsparkering tas bort från ärendeuppföljningslistan då den är behandlad i
Kommunfullmäktige,
att kommunchef Mats Petterson till kommunstyrelsens sammanträde 27
november återkopplar i ärendet Utredning av en säker mottagning/entré
för biståndsenheten vid möten eller besök i kommunhuset,
att i övrigt lägga ärendeuppföljningen till handlingarna.
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§ 281
Uppföljning motioner
KS/2017:2126

101

Kommunstyrelsen beslutar
att motionerna – Införande av krav på kollektivavtalsliknande villkor vid
upphandling, införande av Bunkeflomodellen i Gällivares skolor, indragna
bidrag Gällivare Folkets Husförening, drift- och investeringsanalys avseende de nya verksamhetslokalerna, nya lokaler för Räddningstjänsten
samt maskeringsförbud inom kommunala verksamheter tas bort från
ärendeuppföljningslistan då dessa är behandlade av kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens uppföljning av motioner.
Underlag
1. Uppföljning motioner.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att motionerna – Införande av krav på kollektivavtalsliknande villkor vid
upphandling, införande av Bunkeflomodellen i Gällivares skolor, indragna
bidrag Gällivare Folkets Husförening, drift- och investeringsanalys avseende de nya verksamhetslokalerna, nya lokaler för Räddningstjänsten
samt maskeringsförbud inom kommunala verksamheter tas bort från
ärendeuppföljningslistan då dessa är behandlade av kommunfullmäktige.
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§ 282
Kurser, konferenser samt återkoppling
KS/2017:2115

101

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Till kallelsens utskick föreligger en konferens;
Sveriges kommuner och Landsting inbjuder till En trygg valrörelse,
måndag 2017-12-11 på SKL i Stockholm.
Jeanette Wäppling (V) återkopplar från Kollektivtrafikmyndighetens
konferens.
Fredric Olofsson (MaV) återkopplar från konferensen Transport & Energi
samt Ekonomisk omställning.
Pernilla Fagerlönn (V) återkopplar från Kulturkonferensen i Gällivare.
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§ 283
Motion av Ulf Normark (S) och Birgitta Larsson (S) - Lek- och aktivitetspark till Koskullskulle
KS/2017:2131

Motioner

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad med hänvisning till den inventering som
pågår angående lekplatser och som ska ligga till grund för det fortsatta
arbetet med placering av lekplatser.
Reservation
Birgitta Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har 2017-08-25 mottagit en motion gällande lek- och
aktivitetspark till Koskullskulle från Ulf Normark (s) och Birgitta Larsson
(s). Motionärerna påtalar att Koskullskulle expanderar och att detta innebär att många barnfamiljer bosätter sig där. Med anledning av detta anser motionärerna att det behövs en lek- och aktivitetspark för alla barnfamiljer. Motionärerna anser att en möjlig placering vore att använda en
del av den gamla skolgården Gällivare 1:104. Motionärerna föreslår att
Gällivare kommun snarast utreder om att anlägga en lek- och aktivitetspark i Koskullskulle.
Lägesbild
Service- och teknikförvaltningen arbetar med en inventering av kommunens lekplatser. Koskullskulles lekplatser är jämförbara med övriga i
kommunen när det gäller antal till befolkningsmängd samt skick. Helhetsanalys över var lekplatser planeras att anläggas kommer att genomföras, i analysen kommer man ta hänsyn till gång- och cykelväg, bra
markförhållanden, infrastrukturfrågor, befolkning och övriga miljöfrågor.
Vid skolan i Koskullskulle finns en playground. Den innehåller bland annat
mål för bollsporter och spolas vintertid. I närheten av den playground
som finns har det röjts kring en kulle för pulkaåkning vintertid.
Ekonomiska konsekvenser
Drygt en miljon kronor är avsatt för lekplatser. Enligt service- och teknikförvaltningen kan det finnas behov av mer medel.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga med platser för lek och rörelse.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att motionen anses besvarad med hänvisning till den inventering som
pågår angående lekplatser och som ska ligga till grund för det fortsatta
arbetet med placering av lekplatser.
Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 § 235.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar
att bifalla motionen.
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att motionen anses besvarad med hänvisning till den inventering som
pågår angående lekplatser och som ska ligga till grund för det fortsatta
arbetet med placering av lekplatser.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Henrik Ölvebos förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Henrik Ölvebos förslag.
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§ 284
Anhållan om medel till bifallen motion - Giftfria förskolor
KS/2017:2245

714

Kommunstyrelsen beslutar
att ur anslaget Ks förfogande drift verksamhet 941, ansvar 80 anvisa
148 000 kronor till ansvar 6004, verksamhet 4071 för att genomföra planerade åtgärder.
Ärendebeskrivning
Motion av Birgitta Larsson (S), Nina Eriksson (S) och Lena Lindberg (S)
lämnade 2015 en motion angående giftfria förskolor. 160607 beslutade
kommunstyrelsen att återremittera till nämnd- och utredningsavdelningen att se över möjligheterna till inventering samt eventuella kostnader.
Enligt utredningen kräver inventeringen vikarieanskaffning och beräknas
kosta 148 tkr, beräknat på vikariekostnad för 1 st förskolepersonal i 2
dagar gånger 42 avdelningar. När sedan inventeringen är gjord tillkommer kostnader för att byta ut material och leksaker och den kostnaden är
omöjlig att uppge innan inventeringen är gjord.
Kommunfullmäktige beslutade 161003 att bifalla motionen men tog inget
beslut om att tillföra medel för inventeringen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-02 § 234
att ärendet lämnas öppet till kommunstyrelsens sammanträde 23 oktober
2017.
Ekonomiska konsekvenser
Vikarieanskaffning beräknas kosta 148 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En inventering och åtgärder för att göra förskolan giftfri kan få positiva
långsiktiga konsekvenser i form av minskade allergier och en mängd
andra sjukdomar och skador.
Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillskjuta 148 000 kronor för att kunna genomföra planerade åtgärder
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Underlag
1. Barn-, utbildning och kulturnämnden 2017-09-05 § 134.
2. Motion.
3. Kommunfullmäktige 2016-10-03 § 187.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 § 234.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att ur anslaget Ks förfogande drift verksamhet 941, ansvar 80 anvisa
148 000 kronor till ansvar 6004, verksamhet 4071 för att genomföra planerade åtgärder.
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§ 285
Avsägelse och fyllnadsval av ordförande i Rådet för Funktionshinderfrågor
KS/2017:2318

102

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Henrik Ölvebo (MP) till ordförande för rådet för Funktionshinderfrågor för tiden 23 oktober 2017 – 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Bernt Nordgren (NS) har avsagt sig uppdraget som ordförande för rådet
för Funktionshinderfrågor. Föreligger fyllnadsval.
Underlag
1. Avsägelse.
Yrkande
Fredric Olofsson (MaV) yrkar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Henrik Ölvebo (MP) till ordförande för rådet för Funktionshinderfrågor för tiden 23 oktober 2017 – 31 december 2018.
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§ 286
Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i Samrådsgruppen för minoritetsspråk
KS/2017:2238

102

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare för rådet för Minoritetsspråk för
tiden 23 oktober 2017 – 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Bernt Nordgren (NS) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samrådsgruppen för Minoritetsspråk. Fyllnadsval föreligger.
Underlag
1. Avsägelse.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare för rådet för Minoritetsspråk för
tiden 23 oktober 2017 – 31 december 2018.
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§ 287
Avsägelse och fyllnadsval av stämombud i IT-Norrbotten AB
KS/2017:2240

102

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Nicklas Johansson (NS) till stämombud i IT-Norrbotten AB för tiden 23 oktober 2017 – 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Bernt Nordgren (NS) har avsagt sig uppdraget som stämombud i ITNorrbotten AB. Fyllnadsval föreligger.
Underlag
1. Avsägelse.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Nicklas Johansson (NS) till stämombud i IT-Norrbotten AB för tiden 23 oktober 2017 – 31 december 2018.
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§ 288
Avsägelse och fyllnadsval av adjungerad i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott
KS/2017:2237

102

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Nicklas Johansson (NS) till adjungerad för kommunstyrelsens
samhällsplaneringsutskott för tiden 23 oktober 2017 – 31 december
2018.
Ärendebeskrivning
Bernt Nordgren (NS) har avsagt sig uppdraget som adjungerad i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott. Föreligger fyllnadsval.
Underlag
1. Avsägelse.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Nicklas Johansson (NS) till adjungerad för kommunstyrelsens
samhällsplaneringsutskott för tiden 23 oktober 2017 – 31 december
2018.
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§ 289
Avsägelse och fyllnadsval av stämombud i Norrbottens Energikontor AB,
NENET
KS/2017:2241

102

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Nicklas Johansson (NS) till stämombud i Norrbottens Energikontor AB, NENET för tiden 23 oktober 2017 – 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Bernt Nordgren (NS) har avsagt sig uppdraget som stämombud i Norrbottens Energikontor AB, NENET. Fyllnadsval föreligger.
Underlag
1. Avsägelse.
Yrkande
Fredric Olofsson (MaV) yrkar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Nicklas Johansson (NS) till stämombud i Norrbottens Energikontor AB, NENET för tiden 23 oktober 2017 – 31 december 2018.
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§ 290
Avsägelse och fyllnadsval av stämombud i Kalix älvs ekonomiska förening
KS/2017:2242

102

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Nicklas Johansson (NS) till stämombud i Kalix älvs ekonomiska
förening för tiden 23 oktober 2017 – 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Bernt Nordgren (NS) har avsagt sig uppdraget som stämombud i Kalix
älvs ekonomiska förening. Fyllnadsval föreligger.
Underlag
1. Avsägelse.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Nicklas Johansson (NS) till stämombud i Kalix älvs ekonomiska
förening för tiden 23 oktober 2017 – 31 december 2018.
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§ 291
Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i E-nämnden
KS/2017:2239

102

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Nicklas Johansson (NS) till ersättare i E-nämnden för tiden
23 oktober 2017 – 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Bernt Nordgren (NS) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
E-nämnden. Fyllnadsval föreligger.
Underlag
1. Avsägelse.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Nicklas Johansson (NS) till ersättare i E-nämnden för tiden
23 oktober 2017 – 31 december 2018.
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§ 292
Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i styrgruppen för utredning av
framtida matproduktion
KS/2017:2246

622

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Fredric Olofsson (MaV) till ledamot i styrgruppen för utredning av
framtida matproduktion.
Ärendebeskrivning
Bernt Nordgren (NS) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrgruppen
för utredning av framtida matproduktion. Fyllnadsval föreligger.
Underlag
1. Avsägelse.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Fredric Olofsson (MaV) till ledamot i styrgruppen för utredning av
framtida matproduktion.
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§ 293
Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i styrgruppen för utveckling av den
politiska plattformen i Lex
KS/2017:2248

102

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Nicklas Johansson (NS) till ledamot i styrgruppen för Utveckling
av den politiska plattformen Lex.
Ärendebeskrivning
Bernt Nordgren (NS) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrgruppen för Utveckling av den politiska plattformen Lex. Fyllnadsval föreligger.
Underlag
1. Avsägelse.
Yrkande
Fredric Olofsson (MaV) yrkar
att godkänna avsägelsen för Bernt Nordgren (NS),
att utse Nicklas Johansson (NS) till ledamot i styrgruppen för Utveckling
av den politiska plattformen Lex.
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§ 294
Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i inlandskommunernas ekonomiska
förening - styrelse
KS/2017:2409

102

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen för Joakim Nordstrand (MP),
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare i inlandskommunernas ekonomiska förenings styrelse för tiden 23 oktober 2017-31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Joakim Nordstrand (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i inlandskommunernas ekonomiska förenings styrelse. Fyllnadsval föreligger
för tiden 23 oktober 2017 - 31 december 2018.
Underlag
1. Avsägelse.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att godkänna avsägelsen för Joakim Nordstrand (MP),
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare i inlandskommunernas ekonomiska förenings styrelse för tiden 23 oktober 2017-31 december 2018.
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§ 295
Vägmästaren 1 och Gällivare 76:1 - kostnad rivning/sanering
KS/2017:2363

251

Kommunstyrelsen beslutar
att ur ramanslag för exploatering/planarbete samhällsomvandling (projekt 20002) anvisa 2,5 Mkr till ansvar 16101, projekt 20011 (investeringsprojekt Vägmästaren).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Gällivare Kommun äger fastigheterna Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1, ca 1 km norr om Gällivare centrum. Fastigheten gränsar till
Vinbärsvägen i väster, Messhedsvägen i söder och Domänvägen i öster
där Svevia tidigare har haft industrilokaler samt Gällivare Sportklubb och
OK Sarven har sina kanslilokaler. Gällivare kommun planerar att bygga
en friidrottshall och ca 90 bostäder på fastigheterna.
I november 2017 planeras start av den första entreprenaden- rivning av
befintliga byggnader på fastigheten samt marksanering då det finns föroreningar på området. Befintlig VA-ledning måste flyttas och befintlig
fjärrvärmematning måste omkopplas för att möjliggöra exploatering av
fastigheten.
Ekonomiska konsekvenser
Budget för rivning, sanering, omdragning VA-ledning samt åtgärder i
fjärrvärmenätet beräknas uppgå till 5 Mkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta
att ur ramanslag för exploatering/planarbete samhällsomvandling (projekt 20002) anvisa 5 Mkr till ansvar 16101, projekt 20011 (investeringsprojekt Vägmästaren).
Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-10-03 § 122.
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Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att ur ramanslag för exploatering/planarbete samhällsomvandling (projekt 20002) anvisa 2,5 Mkr till ansvar 16101, projekt 20011 (investeringsprojekt Vägmästaren).
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§ 296
Upphandling Vägmästaren 1 och Gällivare 76:1 - Rivnings- och saneringsentreprenad, Gällivare kommun
KS/2017:2251

050

Kommunstyrelsen beslutar
att anbud av M Hansén Bil & Maskin AB, Boden antas och avtal tecknas
under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att
förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd enligt LOU.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar rivnings- och saneringsentreprenad för fastigheterna Vägmästaren 1 och Gällivare 76:1 beläget inom Gällivare kommun. Upphandlingen är en del i projekt friidrottshall. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Inköpsfunktionen har av Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag
att upphandla entreprenör för ändamålet.
Anbud har inkommit från följande.
AB Berggren & Bergman, Luleå
Delete Service AB, Umeå
GE Maskintjänst AB, Gällivare
M Hansén Bil & Maskin AB, Boden
NYAB Sverige AB, Luleå
Sammanställning av anbuden enligt bilaga - Sammanställning/utvärdering dat. 2017-10-23
Efter genomförd anbudsutvärdering framkom det att nedan angivna anbudsgivare lämnat det prismässigt lägsta anbudet.
4. M Hansén Bil & Maskin AB, Boden
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har
genomförts genom förenklat förfarande.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande avdelnings investeringsbudget.
Anbudssummor fördelas enligt följande:
Anbudssumma: 896 700 SEK exkl. moms
Option 1: 223 104 SEK exkl. moms
Option 2: 43 225 SEK exkl. moms
Option 3: 473 840 SEK exkl. moms
Total summa: 1 636 869 SEK exkl. Moms.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och
ungdomar.
Förslag till beslut
att anbud av M Hansén Bil & Maskin AB, Boden antas och avtal tecknas
under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att
förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd.
Underlag
1. Sammanställning dat. 2017-10-23.
2. Anbudsutvärdering dat. 2017-10-23.
3. Förfrågningsunderlag dat. 2017-09-08.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 § 228.
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§ 297
Utredning IT-haveri
KS/2017:2073
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Kommunstyrelsen beslutar
att ur anslaget ”Ks förfogande drift” verksamhet 941 ansvar 80 anvisa
150 tkr till investeringskonto IT-enheten ansvar 15601,
att utredningen slutredovisas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 18 december 2017.
Jäv
Magnus Johansson (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller
beslut.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Mats Pettersson presenterar förslag till beslut på finansiering om utredning av IT-haveriet.
Utredning av IT-haveriet beräknas kosta 300 tkr varav finansiering finns
för 150 tkr inom ramen för budgeten för säkerhetssamordnaren. För att
kunna genomföra utredningen i sin helhet krävs tilläggsanslag om resterande 150 tkr.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 197.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 § 226.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att ur anslaget ”Ks förfogande drift” verksamhet 941 ansvar 80 anvisa
150 tkr till investeringskonto IT-enheten ansvar 15601,
att utredningen slutredovisas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 18 december 2017.
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