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Ajournering kl. 15.05-15.15 
Ajournering kl. 15.45-15.50 

Ajournering kl. 16.05-16.15 
 

Beslutande Lars Alriksson (M) 
Jeanette Wäppling (V)  
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Bernt Nordgren (NS) 
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Birgitta Larsson (S) 
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Pernilla Fagerlönn (V) kl. 10.00-
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Ulf Normark (S) tjg ers  

Gun Isaxon (MaV) kl. 10.00-
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Ordförande 
Vice ordförande 
 

Ej tjänstgörande  
ersättare 

Benny Blom (M)  

Övriga deltagande Ann-Katrin Karlsson  

Mats Pettersson  
Lennart Johansson §§ 38, 54, 
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Bo-Göran Bäckfors § 65 
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Kommunsekreterare 

Kommunchef 
Förvaltningschef SAM 
Ekonom 

Ekonom 
Projektchef SAM 

Förvaltningschef SoT 
 

Utses att justera 
 

Birgitta Larsson  

Justeringens plats  

och tid 

Förvaltningsbyggnaden, 2017-02-28, klockan 08:00  

 
 

Underskrifter Sekreterare  

________________________ 
Ann-Katrin Karlsson 

 

Paragraf  §34 - §84  

 Ordförande  
________________________ 

Lars Alriksson  
 

 Justerande  
________________________ 
Birgitta Larsson  
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 BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits via anslag 
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Organ Kommunstyrelsen  

 

 

Sammanträdesdatum 2017-02-27  

 

 

Anslags uppsättande  2017-03-01  Anslags nedtagande 
 

2017-03-23  

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 

 

Underskrift  
____________________________________ 

Ann-Katrin Karlsson  
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   Utdragsbestyrkande 

 

 

 
§ 34 

 
Delgivningar 

 
KS/2014:632   102 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Delgivningar 
 

1. Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär: 
 

2016:65 – Budgetförutsättningar för åren 2016-2020. 
 
2016:71 – Underlag för renhållningsordningens föreskrifter om avfalls-

hantering.  
 

2016:72 – Slutligt utfall av 2015 års kommunala fastighetsavgift samt 
prognos för åren 2016 och 2017. 

 
2. Ks 2016:933/311 
Trafikverket har den 30 december 2016 inkommit med missiv gällande 

Revidering av Trafikverkets inriktning för E10, TRV 2013/18767. 
 

3. Ks 2017:180/310 
Trafikverket har den 3 januari 2017 fattat beslut om statlig medfinansie-
ring till Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Cellulosavägen, Gällivare 

kommun, - beslut om omfattning och utformning samt preliminärt kost-
nadsunderlag och belopp (Steg 1-2), TRV 2016/113398. 

 
4. Ks 2016:654/141 
Tillväxtverket har den 12 januari 2017 fattat beslut om att bevilja  

projektstöd med högst 1 819 227 kr till projektet Service i samverkan  
utvecklar Gällivare kommun inom landsbygdsprogrammet 2014-2020, 

Jnr: 2016:6833. 
 
5. Ks 2017:139/133 

Migrationsverket har den 16 januari 2017 inkommit med information om 
var i landet asylboenden kommer att stänga och hur planeringen inför 

stängningen ser ut, dnr 3.1.2.6-2017-5602. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

6. Ks 2014:632/102 
Länsstyrelsen i Norrbotten har den 11 januari 2017 beslutat om förord-

nande av ombud enligt begravningslagen, dnr 204-10594-2016. 
 

7. Ks 2017:156/106 
Sveriges Kommuner och Landsting har den 20 januari 2017 inkommit 

med Meddelande från styrelsen nr 3/2017 – Kvalitet i särskild boende,  
dnr 17/00003. 
 

8. Ks 2017.163/106 
Sveriges Kommuner och Landsting har den 23 januari 2017 inkommit 

med Meddelande från styrelsen nr 4/2017 – Handlingsplan för samverkan 
vid genomförande av vision e-hälsa 2025,  
dnr 17/00003. 

 
9. Ks 2017:155/106 

Sveriges Kommuner och Landsting har den 20 januari 2017 inkommit 
med Meddelande från styrelsen nr 5/2017 – Överenskommelse om män 
och jämställdhet, dnr 17/00003. 

 
10. Ks 2017:128/431 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 27 december 2016 inkommit med  
Beslut om Förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt 2016-2021. 
 

11. Ks 2016.842/534 
Länsstyrelsen i Norrbotten har den 11 januari 2017 beslutat om tillstånd 

till BPL Sverige AB avseende kameraövervakning i bl a Norrbotten, dnr 
211-13531-2016. 
 

12. Ks 2016:897 534 
Länsstyrelsen i Stockholm har den 25 januari 2017 beslutat om tillstånd 

till Riksbyggen Ek Förening avseende kameraövervakning över områden 
vid fastigheter i hela Sverige som Riksbyggen Ek Förening förvaltar, dnr 
2112-10919-2016. 

 
13. Ks 2016:813/534 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 17 januari 2017 beslutat om tillstånd 
till Länsstyrelsen Norrbotten, Fältenheten avseende kameraövervakning i 
Norrbottens län, rovdjursinventering,  

dnr 211-12375-2016. 
 

14. Ks 2015:517/141 
IUC Norrbotten har den 19 januari 2017 inkommit med redovisning 3 av-

seende projekt ”Tillväxtmoter för underleverantörer i basindustrin – TMU” 
för perioden 2016-07-01—2016-10-31. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

15. Ks 2016:78/141 
Länsstyrelsen i Norrbotten har den 9 januari 2017 inkommit med bygde-

medelssaldo för Gällivare kommun per den 31 december 2016. 
 

16. Ks 2017.33/107 
Protokoll, Inlandskommunerna ekonomisk förening, 2016-12-16,  

2017-01-23. 
 
17. Ks 2017:36/265 

Protokoll, Laponia, 2016-12-15. 
 

18. KS 2017:21/101 
Förteckning över motioner 2017-02-16. 
 

19.  
Protokoll har inkommit från: 

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-12-06. 
Service- och tekniknämnden, 2017-01-10. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 35 
 

Delegationsanmälningar 

 
KS/2016:782   050 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen 

fattat följande beslut 
 

1. Ks 2016:875 106 
Avgett yttrande gällande Sametingets förslag till områden av riksintresse 
för rennäringen.   

 
2. Ks 2016:900 534 

Avgett yttrande gällande remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län av-
seende ansökan om kameraövervakning med drönare,  
dnr 2112.44232-2016. 

 
3. Ks 2016:782 050 

Beslutat om anbud gällande upphandling avseende utförande byggser-
vice; elarbeten, ramavtal. 
 

Utvecklingschefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 
beslut 

 
4. Ks 2016:917 142 
Beslutat att Palohuornas Byautvecklingsgrupp erhåller stöd med  

10 975 kr för investering i luftvärmepump. 
 

5. Ks 2017:141 141 
Beslutat att offert från Eriksson & Rönnqvist angående Polarvinternatten 
2017 antas, samt att 55 000 kr anslås för insatsen. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 36 
 

Kurser, konferenser samt återkoppling 

 
KS/2017:11   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att hänskjuta Sveriges Kommuner och Landstings inbjudan till utbildning-

en om hot och hat mot förtroendevalda till kommunfullmäktiges bered-
ning, 
 

att i övrigt lägga ärendet till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger följande kurser; 

 
1. Sveriges Kommuner och Landsting  (SKL) inbjuder till en utbildning om 
hot och hat mot förtroendevalda. På överenskommen datum och tid i 

Gällivare kommun, Utbildningen är kostnadsfri. 
 

2. SKL, Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån inbjuder till konferens 
Hållbar regional utveckling, -flöden och dynamik ur ett regionalt perspek-
tiv. Fredag 5 maj 2017 i Stockholm, Sista anmälningsdag 7 april 2017. 

Kostnad 2 495 kr. 
 

Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar 
 

att hänskjuta Sveriges Kommuner och Landstings inbjudan till utbildning-
en om hot och hat mot förtroendevalda till kommunfullmäktiges bered-

ning, 
 
att i övrigt lägga ärendet till handlingarna. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 37 
 

Kommunchefens rapport 

 
KS/2017:3   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att med anledning av kommunchefens rapport gällande påverkan på  

flyget under sommaren, få en återrapportering vid nästa kommun-
styrelse, 
 

att i övrigt 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; 

- Dundret 
- Programarbete ersättningsboende Lövberga 

- Utredningen av en säker mottagning/entre för biståndsenheten vid  
möten eller besök i kommunhuset 
- Flyget. 

 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 3. 
 
Yrkande 

Jeanette Wäppling (V) yrkar 
 

att med anledning av kommunchefens rapport gällande påverkan på  
flyget under sommaren, få en återrapportering vid nästa kommun-
styrelse, 

 
att i övrigt tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 38 
 

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; 

- Markförvärv Gojan 
- Medlaren Sten Heckscher avser att lämna förslag till lösning under mars  
- Köp-/flytt-/staket-/avvecklingsplan Malmberget 

- Östra Malmberget 
- Västra Malmberget 

- Detaljplaner 
- Gemensamt ansvar för bostadsbyggande 
- Vägar, infrastruktur 

- Personella merkostnader 
- Kommunalt huvudmannaskap Repisvaara Mitt? 

- Avtal ersättning drift av Malmstaskolan 2017. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 39 
 

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 informat-
ion. 

 
Jeanette Wäppling (V) informerar från kommunala pensionärsrådets möte 

2017-02-10 samt från rådet för social hållbarhets möte 2017-02-16. 
 
Bernt Nordgren (NS) informerar från rådet för funktionshinderfrågors 

möte 2017-02-07. 
 

Bernt Nordgren (NS) informerar från Inlandsbanan AB (IBAB) och in-
bjudan till årsstämman (med ändring av strukturen för IBAB m.m.) som 
sker 2017-05-09—10.  

 
Pernilla Fagerlönn (V) informerar från samrådsgruppen för minoritets-

språks möte 2017-02-08. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 40 
 

Utökning av förskoleplatser, tätorten 

 
KS/2016:705   714 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tillskjuta 1 500 000 kronor ur rörelsekapitalet för personal- och drift-

kostnader för en tillfällig förskoleavdelning i tätorten. 
 
Ärendebeskrivning 

Det finns i nuläget 52 barn som köar för att erhålla plats på förskola inom 
Gällivare tätort med startdatum första kvartalet 2017. Förfrågan har gått 

ut till vårdnadshavarna för 54 barn om de önskar förskoleplats på avdel-
ning Gräshoppan på Humlans förskola. Därefter har två barn fått plats på 

Bäckens förskola. Av de återstående tackade 25 vårdnadshavare ja, 20 
tackade nej och 7 har ännu ej svarat. Ytterligare nio barn har behov av 
förskoleplats i tätorten under april/maj. Det inkommer fler ansökningar 

fram till januari och under vårterminen. 
 

Avdelning Gräshoppan, Humlans förskola kan ta emot 15-18 barn. För att 
klara behovet av förskoleplatser inom Gällivare kommuns tätort behövs, 
utöver Gräshoppan, en ny förskoleavdelning inrättas from 2017-01-11. 

Lokalfrågan behöver utredas vidare. 
 

En ny förskola med fem avdelningar planeras med öppning hösten 2018. 
Den tillfälliga avdelningen skulle därför kunna avvecklas hösten 2018. 
Eventuella inventarier till en ny förskoleavdelning planeras för att använ-

das i den nya förskolan. Det innebär att det investeringsäskande för in-
ventarier till denna minskas med motsvarande summa. Antalet barn 0-5 

år i Gällivare kommun beräknas öka med ca 10-20 barn per år fram till 
2020. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Intäkter för barnomsorgsavgifter. 

Personalkostnader för 2,0 förskollärare och 1,0 barnskötare, ca 1 200 
000 kr. Driftkostnader för att starta upp och bedriva en ny avdelning, ca 
150 000 kr Summa personalkostnader och driftkostnader 1 350 000 kro-

nor 
 

Lokalkostnader samt eventuella kostnader för anpassning av lokal, okänd 
summa. Eventuellt inventarieinköp till en avdelning, ca 175 000 kr. 
Totalt lokalkostnader och inventarieinköp, okänd summa. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Om inte plats i förskolan ges inom fyra månader kan vite utdömas av 
Skolinspektionen. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Kommunen kan erbjuda barnomsorgsplats enligt gällande lag. 
 

Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta   
 

att ge förvaltningen att i uppdrag att skyndsamt undersöka olika alterna-
tiv för lokaler för inrättande av en ny förskoleavdelning i tätorten, 

 
att utreda förtätning i befintliga förskolor med utökad personalstab, 
 

att tillskjuta 1 500 000 kronor för personal- och driftkostnader för en till-
fällig förskoleavdelning i tätorten. 

 
Underlag 
1. Sammanställning av kö. 

2. Befolkningsprognos Gällivare 2016-2025, Statisticon. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 18. 

 
Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  

 
att tillskjuta 1 500 000 kronor ur rörelsekapitalet för personal- och drift-

kostnader för en tillfällig förskoleavdelning i tätorten. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 41 
 

Uppföljning av internkontrollplan för egen nämnd 

 
KS/2017:73   0071 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 

2016. 
 
Ärendebeskrivning 

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

 
Nämnd har upprättat internkontrollplan för 2016 som omfattar uppfölj-

ning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och program, 
ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning av 
revisionsrapporter, reglementen samt uppföljning av riskbedömning i 

verksamheten. 
 

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

Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 
2016. 

 
Underlag 

1. Nämnds internkontrollplan för 2016. 
2. Uppföljning av nämnds internkontrollplan 2016. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 19. 

 
Yrkande   

Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 

2016.   
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§ 42 
 

Kommunstyrelsens årsredovisning egen nämnd år 2016 

 
KS/2017:81   0421 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovis-

ning 2016 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande, 
 
att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 149 180 tkr av  

kommunstyrelsens investeringsbudget till 2017, 
 

att enligt förslag överföra överskott/underskott om 845 tkr av drift-
budgeten. 

 
Ärendebeskrivning 
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som inne-

håller: uppdrag, årets viktigaste händelser, driftanalys, investeringsana-
lys, framtidsperspektiv & utvecklingsområden. Årligen sammanfattas 

även kommunstyrelsens måluppfyllelse utifrån det tagna styrkortet som 
är en del av kommunens målstyrningsmodell Balanserad styrning. 
 

Kommunstyrelsens årsredovisning avseende driftbudget 2016 uppvisar 
ett överskott på 4 743 tkr. 

 
Kommunstyrelsen begär att få kompletteringsbudgetera 149 180 tkr av 
investeringsbudgeten. 

 
Kommunstyrelsen begär att få överföra överskott/underskott om 845 tkr 

av driftbudgeten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovis-
ning 2016 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande, 
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 Kommunstyrelsen     
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att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 149 180 tkr av  
kommunstyrelsens investeringsbudget till 2017, 

 
att enligt förslag överföra överskott/underskott om 845 tkr av drift-

budgeten. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens årsårsredovisning 2016 uppdelade i: 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016.  

Kommunstyrelsens fördjupade måluppfyllelse 2016. 
 

2. Kommunstyrelsens kompletteringsbudget 2016 till 2017. 
3. Kommunstyrelsens överskott/underskott av driftbudgeten. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 20. 

 
Yrkande   

Bernt Nordgren (NS) yrkar  
 
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovis-

ning 2016 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande, 
 

att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 149 180 tkr av  
kommunstyrelsens investeringsbudget till 2017, 
 

att enligt förslag överföra överskott/underskott om 845 tkr av drift-
budgeten. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 43 
 

Förslag gåvobrev rastplats Malmberget/Koskullskulle Jakt och Fiskevårds-
förening 

 
KS/2017:125   336 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att som gåvobrev överlåta rastplatsen vid Siikajärvi kallad Ki 61 till 
Malmberget/Koskullskulle jakt- och fiskevårdsförening i befintligt skick 
samt 

 
att rastplatsen skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets för-

fogande. 
 

Ärendebeskrivning 
Malmbergets/Koskullskulle jakt- och fiskevårdsförening anhåller i rubrice-
rat ärende om att kommunen genom gåvobrev överlåter ägandet till 

nedanstående rastplats som är belägen i Siikajärvi efter Hartijokivägen. 
Rastplatsen, kallad Ki 61 med koordinat 7483955-1734956, innehåller 

vindskydd med eldplats och sittplatser samt TC. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstate-

rat att föreningens önskemål ligger helt i förvaltningens intentioner om 
att så långt som möjligt erbjuda föreningslivet att överta rastplatser med 

det förbehållet att rastplatserna skall stå till allmänhetens och det rörliga 
friluftslivets förfogande.  
 

En annan poäng med ett överlåtande till föreningslivet är att kommunens 
parkfunktion får ett objekt mindre att vaka över och försöka underhålla. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga negativa konsekvenser, snarare sparas någon tusenlapp årligen på 

tillsyn och reparationer. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser kan konstateras. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att som gåvobrev överlåta rastplatsen vid Siikajärvi kallad Ki 61 till 
Malmberget/Koskullskulle jakt- och fiskevårdsförening i befintligt skick 

samt 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
att rastplatsen skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets för-

fogande. 
 

Underlag 
1. Karta. 

2. Ansökan. 
3. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 9. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 22. 
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§ 44 
 

Förslag gåvobrev rastplaster Sarvisvaaraområdet 

 
KS/2017:123   336 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att som gåvobrev överlåta rastplatserna A 47 och A 48 efter Arrojoki till 

Sarvisvaara samfällighetsförening i befintligt skick, samt  
 
att rastplatserna skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets för-

fogande. 
 

Ärendebeskrivning 
Sarvisvaara samfällighetsförening anhåller i rubricerat ärende om att 

kommunen genom gåvobrev överlåter ägandet till föreningen av nedan-
stående rastplatser efter Arrojoki vid Sarvisvaara i befintligt skick: 
 

A 47, koordinater 7423310-1752350, innehållande vindskydd med 
eldstad, bord och sittplatser. Rastplatsen finns vi Mustakoski nedströms 

Sarvisvaara by. 
 
A 48, koordinater, 7420250-1748991, innehållande vindskydd med  

enklare sittplatser. Rastplatsen finns vid Krokforsen nedströms  
Saaniohemmanet, Sarvisvaara.  

 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konsta-
terat att föreningens önskemål ligger helt i förvaltningens intentioner om 

att så långt som möjligt erbjuda föreningslivet ett överta rastplatser med 
det förbehåll att dessa ska stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets 

förfogande.  
 
En annan poäng med ett överlåtande till föreningslivet är att kommunens 

parkfunktion får något objekt mindre att vaka över och försöka under-
hålla. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga negativa konsekvenser, snarare sparas någon tusenlapp årligen på 

tillsyn och reparationer. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser kan konstateras. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att som gåvobrev överlåta rastplatserna A 47 och A 48 efter Arrojoki till 

Sarvisvaara samfällighetsförening i befintligt skick, samt  
 

att rastplatserna skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets  
förfogande. 
 

Underlag 
1. Karta. 

2. Ansökan. 
3. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 11. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 23. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 45 
 

Förslag gåvobrev rastplatser Hakkasområdet 
 

KS/2017:122   336 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att som gåvobrev överlåta rastplatserna E 37, E 38, E 39, E 42, 

7436350-1749869, E 43, E 44, 15, A 44 och A 45 i befintligt skick till 
Hakkas utvecklingsgrupp, samt  
 

att rastplatserna och stugan skall stå till allmänheten och det rörliga  
friluftslivets förfogande.  

 
Ärendebeskrivning 
Hakkas utvecklingsgrupp anhåller i rubricerat ärende om att kommunen 

genom gåvobrev överlåter ägandet till de nedanstående uppräknade 10 
rastplatserna efter Skrövån till föreningen i befintligt skick. 

 
E 37: koordinater, 7435364-1750524, ca 200 m NV om Gamla Kvarn. 
Rastplatsen innehåller vindskydd med eldplats och sittplatser. 

 
E 38: koordinater, 7434756-1751135, belägen rakt söder om fotbolls-

plan. Rastplatsen innehåller vindskydd, eldplats, vedlåda soptunna av trä 
och sittplatser. 
 

E 39: koordinater, 7431633-1755666, kallad Pikkomylly. Rasplatsen in-
nehåller vindskydd, eldplats, soptunna i trä, sittplatser och vedlåda. 

 
E 42: 7436343-1749894, kallad Skoffanonga. Rastplatsen innehåller 
vindskydd, eldplats, soptunna och sittplatser. 

 
Koordinater, 7436350-1749869, belägen ca 25 m uppströms E 42. Rast-

platsen innehåller vindskydd, eldplats, soptunna och vedlåda. 
 
E 43: koordinater, 7432597-1751947, belägen ca 2,8 km söder om av-

farten från E 10:an. Rastplatsen innehåller vindskydd, eldplats, soptunna 
och vedlåda. 

 
E 44: koordinater, 7431034-1756161, belägen ca 7 km öster om Hakkas 

efter E 10:an. Rastplatsen innehåller vindskydd, eldplats, sittplatser, ved-
låda, soptunna och TC. 
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15: koordinater, 7430727-1753590, belägen 0,2 km uppströms Arrojokis 
inflöde i Skrövån. Rastplatsen innehåller koja med kamin, bord + bänkar, 

1 våningssäng och TC.  
 

A 44: koordinater, 7431109-1753593, belägen 2 km uppströms Hakkas-
fallet. Rastplatsen innehåller vindskydd med bord och sittplatser, eldplats 

och soptunna. 
 
A 45: koordinater, 7430750-1753710, belägen vid sammanflödet Arrojoki 

och Skrövån, uppströms Hakkasfallet. Rastplatsen innehåller vindskydd 
med bord och sittplatser samt eldplats. 

 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konsta-
terat att föreningens önskemål ligger helt i förvaltningens intentioner om 

att så långt som möjligt erbjuda föreningslivet att överta rastplat-
ser/stugor och med det förbehållet om att rastplatserna/stugorna skall 

stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets förfogande. 
 
En annan poäng med ett överlåtande till föreningslivet är att kommunens 

parkfunktion får lite färre objekt att vaka över och försöka underhålla.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga negativa konsekvenser, snarare sparas några tusenlappar årligen på 
tillsyn och reparationer. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser kan konstateras. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att som gåvobrev överlåta rastplatserna E 37, E 38, E 39, E 42, 
7436350-1749869, E 43, E 44, 15, A 44 och A 45 i befintligt skick till 
Hakkas utvecklingsgrupp, samt  

 
att rastplatserna och stugan skall stå till allmänheten och det rörliga  

friluftslivets förfogande.  
 
Underlag 

1. Karta. 
2. Ansökan. 

3. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 12. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 24. 
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§ 46 
 

Förslag gåvobrev rastplats Nattavaaraområdet 
 

KS/2017:121   336 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att som gåvobrev överlåta rastplatsen kallat R 6 belägen ca 9 km NV om 

Nattavaara station vid Ala-Lompolos utflöde i Råneälven i befintligt skick 
till Nattavaara Samfällighetsförening i befintligt skick, samt  
 

att rastplatsen skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets för- 
fogande. 

 
Ärendebeskrivning 
Nattavaara Samfällighetsförening anhåller i rubricerat ärende om att 

kommunen genom gåvobrev överlåter ägandet till föreningen av  
rastplats R 6: koordinater, 7420456-1719479, som innehåller vindskydd 

med eldstad och sittplats, TC och soptunna.  
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstate-

rat att föreningens önskemål ligger helt i förvaltningens intentioner om 
att så långt som möjligt erbjuda föreningslivet att överta rastplatser med 

det förbehållet att rastplatserna skall stå till allmänhetens och det rörliga 
friluftslivets förfogande. Rastplatsen är belägen vid Ala-Lompolos utflöde i 
Råneälv, ca 9 km NV om Nattavaara station.  

 
En annan poäng med ett överlåtande till föreningslivet är att kommunens 

parkfunktion får ett objekt mindre att vaka över och försöka underhålla. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga negativa konsekvenser, snarare sparas någon tusenlapp årligen på 
tillsyn och reparationer. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser kan konstateras. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att som gåvobrev överlåta rastplatsen kallat R 6 belägen ca 9 km NV om 
Nattavaara station vid Ala-Lompolos utflöde i Råneälven i befintligt skick 
till Nattavaara Samfällighetsförening i befintligt skick, samt  
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att rastplatsen skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets för-
fogande. 

 
Underlag 

1. Karta. 
2. Ansökan. 

3. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 12. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 25. 
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§ 47 
 

Förslag gåvobrev rastplatser Linaälv vid Dokkasområdet 

 
KS/2017:124   336 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att som gåvobrev överlåta rastplatserna Li 55, Li 52 och den vid Kuorpa-

koski till Dokkas Samfällighetsförening i befintligt skick, samt  
 
att rastplatserna skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets för-

fogande. 
 

Ärendebeskrivning 
Dokkas samfällighetsförening anhåller i rubricerat ärende om att kommu-

nen genom gåvobrev överlåter ägandet till föreningen av nedanstående 
rastplatser efter Linaälven i Dokkasområdet i befintligt skick: 
 

Li 55: koordinater, 7456456-1731451, är ett vindskydd med eldstad och 
sittplatser och finns i slutat av sk. Näsetvägen öster om Ampiaslantto. 

Objektet kan komma att flyttas av föreningen till annan lämplig plats.  
 
Li 52: koordinater, 7452648-1740548, är ett vindskydd med eldstad med 

sittplatser, TC och soptunna i trä. Rastplatsen är belägen ca 400 m ned-
ströms ”Dokkasbron” på södra sidan om älven. 

 
Rastplatsen med vindskydd vid Kuorpakoski på södra sidan om älven 
uppströms ”Dokkasbron”. 

 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstate-

rat att föreningens önskemål ligger helt 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 ett övertagande till föreningslivet är att kommu-
nens parkfunktion får något mindre antal objekt att vaka över och för-
söka underhålla. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga negativa konsekvenser, snarare sparas någon tusenlapp årligen på 
tillsyn och reparationer. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser kan konstateras. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att som gåvobrev överlåta rastplatserna Li 55, Li 52 och den vid Kuorpa-
koski till Dokkas Samfällighetsförening i befintligt skick, samt  
 

att rastplatserna skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets för-
fogande. 

 
Underlag 
1. Karta. 

2. Ansökan. 
3. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 10. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 26. 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  30  (95) 
   
 

 

2017-02-27  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 48 
 

Medborgarinitiativ - Stipendium till de från Gällivare som läser till lärare 

 
KS/2016:788   0091 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att förslaget om stipendium för blivande lärare utreds vidare. 

 
Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun har mottagit ett medborgarinitiativ (MedbIni/2016:20) 

avseende Stipendium till de från Gällivare som läser till lärare. Förslaget 
avser att motverka lärarbristen i Gällivare kommun.  

 
Förslaget är intressant och bör utredas vidare för att utröna om det är 

möjligt att tillämpa någon form av stimulansmedel för att öka tillgången 
på legitimerade lärare lokalt. Det finns exempel på kommuner som instif-
tat stipendier för blivande lärare, bland annat Jokkmokks kommun, 

Olofströms kommun och kommunerna i Hälsingland via Hälsingerådet. 
Pensionsavgångarna är relativt stora i Gällivare kommun och under peri-

oden 2017-2025 beräknas 30 lärare uppnå pensionsålder samtidigt som 
det råder brist på legitimerade lärare i hela landet. Många universitet, 
bland annat Luleå tekniska universitet, ger distansutbildningar till grund-

skollärare, förskollärare och specialpedagog. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att förslaget om stipendium för blivande lärare utreds vidare. 

 
Underlag 
1. Medborgarförslag MedbIni/2016:20. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 27. 
 

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

att förslaget om stipendium för blivande lärare utreds vidare.   
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§ 49 
 

Skrivelse från rörselsen #vistårinteut angående åldersuppskrivningar på 
barn i asylprocessen. 

 
KS/2016:870   133 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att Gällivare kommun följer JOs praxis gällande åldersuppskrivning för 
ensamkommande barn. 
 

Ärendebeskrivning 
”Rörelsen #vistårinteut har inkommit med skrivelse där de vill uppmärk-

samma politiker och högre tjänstemän i kommunen om vilka konsekven-
ser ett beslut får, om att låta barn skrivas upp i ålder av Migrationsver-

ket.  Rörelsen kräver i sin skrivelse att Sveriges kommuner följer JO:s 
praxis, vilket innebär: 
- Fram till dess att ett slutligt och överklagbart beslut fattas i asylärendet 

bör den ålder som sökanden uppgett vid ansökningstillfället godtas, om 
det inte är alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig. - Migrationsver-

kets åldersuppskrivningar som görs under asylprocessen såsom ett beslut 
under handläggning ska inte tillmätas någon betydelse.  
 

Varken i socialnämndens handläggning av barnärenden, i skolnämndens 
handläggning av skolärenden eller i överförmyndarnämndens handlägg-

ning av ärenden om god man för ensamkommande barn. Först när ett 
överklagbart beslut om uppehållstillstånd - där en åldersuppskrivning  
ingår - har vunnit laga kraft får den nya åldersbedömningen en rättsver-

kan för andra myndigheter än Migrationsverket och därmed även för 
kommunen.” 

 
Idag blir en asylsökande person i samband med att asylansökan lämnas 
in registrerad som minderårig om han eller hon uppger sig vara under  

18 år. Detta oavsett om personen kan styrka sin ålder med id-handlingar 
eller inte. Det har förekommit att Migrationsverkets handläggare inom 

den löpande handläggningen gjort åldersuppskrivning på ett barn. Det är 
först i samband med asylutredningen som Migrationsverket frågar efter 
bevis och informerar exempelvis om möjligheten att genomgå en medi-

cinsk åldersbedömning, om det finns skäl att ifrågasätta åldern.  
Regeringens har lagt ett förslag om att göra det möjligt att fatta ett till-

fälligt beslut om åldern, i fall där den sökande uppger sig vara under  
18 år, men där det finns skäl att ifrågasätta åldern.  
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Justitieombudsmannen, JO, står fast vid sin uppfattning att flyktingars 
uppgivna ålder är den ålder Migrationsverket ska använda sig av, trots 

att det kan ha lett till att överåriga placerats på boenden med barn.  
 

Gällivare kommun jobbar idag utifrån att om ett barn skulle skrivas upp i 
ålder av Migrationsverket under pågående asylprocess, flyttar de inte ut 

från HVB-hem och således går kvar i skola och har gode män. Det har 
inte förekommit i Gällivare att något barn skrivits upp i ålder av Migrat-
ionsverket under pågående asylprocess.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända ekonomiska konsekvenser i dagsläget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Konsekvensen för en ensamkommande asylsökande person som är yngre 
än 18 år som skrivs upp i ålder av Migrationsverket och ifall kommunen 

väljer at följa detta beslut blir att denna person förflyttas från HVB hem 
till vuxenboende i Migrationsverkets bestånd och i övrigt förlorar allt stöd 
från socialtjänsten samt skrivs ut från grundskola. FN:s barnrättskom-

mitté samt FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har senast i mars 
2016 kritiserat Sverige starkt kring misslyckandet av att förhindra att en-

samkommande barn försvinner och rekommenderar ett ökat skydd för 
dessa barn.  

 
Konsekvensen där Gällivare Kommun väljer att inte följa Migrationsver-

kets beslut om uppskrivning av åldern på ett ensamkommande barn kan 
leda till att överåriga bor på HVB boenden och går i skola bland barn. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att Gällivare kommun följer JOs praxis gällande åldersuppskrivning för 
ensamkommande barn. 

 
Underlag 

1. Skrivelse från Rörelsen #vistårinteut. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 28. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  

 
att Gällivare kommun följer JOs praxis gällande åldersuppskrivning för 
ensamkommande barn. 
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§ 50 
 

Remiss - Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i väl-
färden (SOU 2016:78), Fi2016/04014/K 

 
KS/2016:867   100 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att Gällivare kommun kommer inte att lämna något samlat svar på  
remissen utan svar kommer att avges utifrån region/riksdagspolitiska 
partiernas uppfattning i frågan. 

 
Ajournering kl. 15.05-15.15. 

 
Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig skriftlig mot beslutet, se bilaga 1. 
 
Protokollsanteckning   

Vänsterpartiet vill föra följande till protokollet: 
För vänsterpartiet är begränsning av vinster i välfärden en viktig fråga. 

Därav har vänsterpartiet drivit frågan att få till stånd denna utredning. 
Vänsterpartiet kommer fortsättningsvis på alla nivåer arbeta för att  
begränsa vinster i välfärden. 

 
Ärendebeskrivning 

Begäran om svar på remiss av Välfärdsutredningens delbetänkande  
Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78), Fi2016/04014/K inkom till 
Gällivare kommun 2016-12-01. Ett svar har upprättats och ska avges till 

Finansdepartementet senast 2017-03-10. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Okända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Okända. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att anta upprättat förslag på remissvar från Gällivare kommun. 

 
Underlag 
1. Remiss. 

2. Svar på remiss. 
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3. Kommunstyrelsen arbetsutskott 2017-02-13 § 38. 
 

Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  

 
att Gällivare kommun kommer inte att lämna något samlat svar på  

remissen utan svar kommer att avges utifrån region/riksdagspolitiska 
partiernas uppfattning i frågan. 
 

Tomas Junkka (S) yrkar  
 

att Gällivare kommun ska lämna ett remissvar på välfärdsutredningen 
där det framgår att kommunen är positiv till utredningens förslag om 
vinstbegränsning i välfärden. 

 
Propositionsordning 

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

 
Votering   

Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar i enlighet med Henrik Ölvebo röstar Ja. 

Den som yrkar i enlighet med Tomas Junkka röstar Nej. 
 

Efter uppropet finner ordföranden att 6 Ja-röster och 5 Nej-röster har  
avgetts. Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med Henrik Ölvebo.    

 
Voteringslista bilägges protokollet, bilaga 2. 
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§ 51 
 

Remiss - Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83), 
Fi2016/04305/S2 

 
KS/2016:903   100 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta upprättat förslag på remissvar från Gällivare kommun.  
 
Ärendebeskrivning 

Begäran om svar på remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 
2016:83), Fi2016/04305/S2 inkom till Gällivare kommun 2016-12-14. Ett 

svar har upprättats och ska avges till Finansdepartementet senast  
2017-03-01. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Okända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Okända. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att anta upprättat förslag på remissvar från Gällivare kommun.  
 
Underlag 

1. Remiss. 
2. Svar på remiss.  

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 39. 
 
Yrkande   

Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 

att anta upprättat förslag på remissvar från Gällivare kommun.  
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§ 52 
 

Planbesked för del av fastigheterna Malmberget 8:17 och Robsam 1:1, 
samt fastigheterna Staren 5-13, Nejlikan 2, 5 och 6, Hammaren 1 och 2, 

Spirean 16 

 
KS/2017:144   214 

 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ge ett positivt planbesked för del av fastigheterna Malmberget 8:17 
och Robsam 1:1, samt fastigheterna Staren 5-13, Nejlikan 2, 5 och 6, 

Hammaren 1 och 2, samt Spirean 16. 
 

Ärendebeskrivning 
LKAB har inkommit med en ansökan om planbesked för del av fastighet-

erna Malmberget 8:17 och Robsam 1:1, samt fastigheterna Staren 5-13, 
Nejlikan 2, 5 och 6, Hammaren 1 och 2, samt Spirean 16. Planläggningen 
innebär en ändring av stadsplan för Malmbergets samhälle, stadsplan för 

kv. Stansen m.m., detaljplan för Bergmansgatan i norra Kungsallén, m.fl. 
till industrimark för gruvverksamhet.  

 
En förutsättning för hållbar avveckling av de delar som kommer att  
beröras inom Malmberget förutsätter en övergripande strategi för hela 

avvecklingsområdet. Ett sätt att arbeta med de övergripande strategierna 
kan vara att upprätta ett planprogram för att belysa de övergripande  

frågorna. Inom denna detaljplan kommer ej ett sådant planprogram upp-
rättas, utan ett större grepp behöver och kommer tas för hela Malm-
berget.  

 
Inga fastigheter inom planområdet finns upptagna i den nu pågående 

kulturmiljöanalysen. 
 
För närvarande gäller följande planer inom det aktuella området: Stads-

plan för Malmbergets samhälle (Kv. Hammaren och Stg. 253), stadsplan 
för del av elevhemsbacken, stadsplan för Kv. Stansen m.m., stadsplan 

för del av Malmbergets municipalsamhälle, detaljplan för Bergmansgatan 
i norra Kungsallén. I planerna är det aktuella området planlagt för bland 
annat allmän platsmark, bostadsändamål, garageändamål och industri. 

Fastigheterna Malmberget 8:17, Robsam 1:1, Nejlikan 2, 5 och 6 ägs av 
LKAB.  

 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och 
Koskullskulle, 2014-2032, anges området som Gruvindustri samt Gruv-

industri och bostäder. Detta innebär att gruvverksamhet tillåts enligt  
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redovisade etapper. Innan dess tillåts bostäder och kompletterande ser-
vice och verksamheter. Rekommendationerna i den fördjupade översikts-

planen är att befintlig bostadsbebyggelse bör avvecklas för att 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 Trädgårdsvägen skall hanteras 

fram till området stängs av på grund av gruvverksamhet, samt ersättning 
av Trädgårdsvägen. Ersättning för boende och företag inom planområdet 
bör vara hanterat innan detaljplanen antas.  

 
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 ändra 
detaljplanen är under hösten år 2017. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

LKAB bekostar planarbetet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

På sikt när gruvbrytningen påverkar västra delen av Malmberget kommer 
en del av 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 del av fastigheterna Malmberget 8:17 

och Robsam 1:1, samt fastigheterna Staren 5-13, Nejlikan 2, 5 och 6, 
Hammaren 1 och 2, samt Spirean 16. 

 
Underlag 

1. Ansökan planbesked. 
2. Bilaga 1 till ansökan om planbesked. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-13 § 9. 
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§ 53 
 

Planbesked för Gällivare 2:25 

 
KS/2016:721   214 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ge ett positivt planbesked för Gällivare 2:25.  

 
Ärendebeskrivning 
Privatperson Rose-Marie Söderberg har inkommit med en ansökan om 

planbesked för fastigheten Gällivare 2:25, Gällivare kommun. Fastigheten 
är belägen på norra sidan av Vassara älv, nästan längst in till väster 

längs Kraftstationsvägen. Planläggningen ska möjliggöra utstyckning av 
fler tomter. Området är redan bebyggt och utbyggd väg går genom fas-

tigheten.  
 
Enligt gällande byggnadsplan för området från 1972 är det planlagt för 

fritidsbebyggelse, främst som allmän plats samt område för bostadsän-
damål. Minsta tomtplats får vara 1500 m2. En ändring av byggnadsplanen 

gjordes 2008 som möjliggjorde det att bygga större fritidshus, från 100 
m2 som minsta byggnadsarea till 200 m2 samt tillåten byggnadshöjd höj-
des med 20 cm. I gällande byggnadsplan föreligger också ett förordnande 

enligt 113 § Byggnadslagen. Detta innebär att om kvartersmark skall ut-
ökas måste ett upphävande av förordningen ske, vilket görs av Länssty-

relsen. Det är av stor vikt att frågan om 113 § BL behandlas på ett till-
fredsställande sätt.  
 

Området är utpekat för bostäder i den fördjupade översiktsplanen, Gälli-
vare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032. Rekommendationerna i 

FÖP 2014-2032 är att tillkommande bebyggelse kring Vassara älv ska 
placeras nära vattnet och definiera vattenrummet utan att hindra möjlig-
heterna till rekreation i området.  

 
Skoterled och skidspår finns tillgängligt nära området.  

 
VA 
Området ligger ej i närheten av kommunens verksamhetsområde för VA. 

Avloppsanläggningar i området ska utformas så att Natura 2000 objektet 
Vassaraträsk inte påverkas. I dagsläget används sluten tank eller enklare 

avlopp för diskvatten. Övriga saknar avlopp.  
 
Riksintresse rennäring 

Området ligger inom område för riksintresse för rennäring. 
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Förorenad mark 

Inga kända eller identifierade markföroreningar.  
 

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. 

 
Strandskydd 
Planområdet berör strandskyddsområde. Strandskydd gäller 100 meter 

från strandlinjen vid Vassara älv. För nya tomter i anslutning till stranden 
kommer en upphävning av eller dispens från strandskyddet behövas. 

Väster om fastigheten rinner även en bäck som mynnar ut i Vassara älv. 
Strandskydd om 100 meter gäller även från denna.  
 

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

Natura 2000-områden. Vassara älv som gränsar till aktuellt område utgör 
Natura 2000-område och omfattas av riksintresse. 
 

Översvämningsrisk 
Vatten och miljöbyrån har under 2013 gjort en vattenståndsberäkning 

över Vassaraträsk/-älv på uppdrag av Gällivare kommun. En liten del av 
fastigheten berörs av översvämning vid 100-årsflöde, enligt vatten-
ståndsberäkningen.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Exploatör bekostar planarbetet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 

att ge ett positivt planbesked för Gällivare 2:25.  
 
Underlag 

1. Ansökan om planbesked. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-13 § 10. 
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§ 54 
 

Detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden, del av Gällivare 76:1 

 
KS/2015:725   214 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt 

 
att anta detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden, del av Gällivare 76:1. 
 

Protokollsanteckning   
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet: 

Socialdemokraterna anser att tillräckliga placeringar för snöupplag sak-
nas samt att antal parkeringsplatser för de boende ej är tillräckligt. 

 
Ärendebeskrivning 
Planen syftar till att pröva förutsättningarna för att förtäta Silfwerbrands-

höjdens bostadsområde med nya bostäder. I gällande detaljplan är mar-
ken redovisad som parkmark.  

 
Avvecklingen av Malmberget innebär att många nya bostäder måste 
byggas. Planens syfte är att skapa byggrätter för nya bostäder så att fler 

människor kan bo kvar i kommunen när Malmberget avvecklas. Planen 
redovisar nya byggrätter för parhus. Planens målsättning har varit att 

skapa tät och sammanhållen bebyggelse så att en stor del av befintlig 
parkmark på Silfwerbrandshöjden kan behållas. 
 

Planen ingår i centrumområdet som i den fördjupade översiktsplanen, 
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032, anges ska förtätas. I 

ytterområdena utanför centrumkärnan föreslås i översiktsplanens re-
kommendationer att ca 300 bostäder kan uppföras. Motivet till att del av 
parkområdet tas i anspråk till bostadsbebyggelse är att behovet av nya 

bostäder är stort när Malmberget avvecklas. Området är ekonomiskt för-
delaktigt att bebygga eftersom befintlig infrastruktur i form av gator och 

ledningsnät är utbyggt och kan användas utan kostsamma nyinvestering-
ar. 
 

Planen handläggs med ett utökat planförfarande, enligt Plan- och bygg-
lagen (2010:900) och är förenlig med den fördjupade översiktsplanen. 

Planen har varit utställd för granskning under tiden 15 november 2016 till 
och med 8 december 2016. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Exploatören bekostar planläggning och fastighetsbildning samt exploate-

ringen av området. Kommunen får intäkter vid försäljning av mark samt 
anslutning till kommunalt VA-nät.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

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

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt 
 

att anta detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden, del av Gällivare 76:1. 
 

Underlag 
1. Antagandehandling Plankarta. 
2. Antagandehandling Planbeskrivning. 

3. Antagandehandling Granskningsutlåtande. 
4. Samrådsredogörelse. 

5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-11-12 § 97. 
6. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-13 § 11. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  

 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt 
 

att anta detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden, del av Gällivare 76:1. 
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§ 55 
 

Detaljplan för Andra Sidan, Gällivare 13:18 och 13:21 

 
KS/2014:659   214 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  

 
att anta detaljplan för Andra Sidan, Gällivare 13:18 och 13:21. 
 

Ärendebeskrivning 
Det aktuella planområdet ligger på Andra Sidan, söder om Vassaraträs-

ket. Marken består av ett ca 60-75 meter brett och ca 350 meter långt 
skifte. Merparten av marken består av skog, myr och gammal ängsmark. 

Villabebyggelse finns i närområdet. Planen syftar till att skapa ca 8 nya 
tomtplatser för villor i anslutning till befintlig villabebyggelse. I plan-
området finns ett bostadshus. Det finns ingen kulturhistoriskt värdefull  

bebyggelse som den nya bebyggelsen behöver förhålla sig till.  
 

Området är utpekat för bostadsändamål i den fördjupade översikts 
planen, Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032. Rekommen-
dationerna i FÖP 2014-2032 är att Andra sidan ska prioriteras för förtät-

ning med upp till 450 bostäder inklusive de redan planerade bostäderna 
på Bryggeribacken, Gällivare 4:18 och Gällivare 3:13.  

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

Planen handläggs med ett standard planförfarande i enlighet med Plan- 
och bygglagen (2010:900) och är förenlig med den fördjupade översikts-

planen. Planen har varit utställd för granskning under tiden 15 – 29 no-
vember 2016.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Exploatör svarar för alla kostnader som uppstår vid framtagandet av de-

taljplan samt genomförandet av planen. Kommunen kommer att ansvara 
för drift och skötsel för allmänna platser och ledningsnät. 
 

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
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att godkänna granskningsutlåtandet, samt  

 
att anta detaljplan för Andra Sidan, Gällivare 13:18 och 13:21. 

 
Underlag 

1. Antagandehandling Plankarta. 
2. Antagandehandling Planbeskrivning. 
3. Antagandehandling Granskningsutlåtande. 

4. Samrådsredogörelse. 
5. Kommunstyrelsen 2015-01-13 § 30. 

6. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-13 § 12. 
 
Yrkande   

Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för Andra Sidan, Gällivare 13:18 och 13:21. 
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§ 56 
 

Avtal om genomförande av detaljplan för fastigheterna Gällivare 13:18 
och Gällivare 13:21 

 
KS/2017:167   251 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna exploateringsavtal för genomförandet av detaljplanen för 
Gällivare 13:18 och Gällivare 13:21,  
 

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att 
för kommunens räkning underteckna exploateringsavtalet. 

 
Ärendebeskrivning 

I detaljplaneförslaget för fastigheten Gällivare 13:18 föreligger, inom 
planområdet, allmän plats med kommunalt huvudmannaskap genom bl.a. 
område för lokalgata.  Planområdet ligger även inom verksamhetsområ-

det för den allmänna verksamhetsanläggningen. Kommunen ansvarar 
därför, efterhand som bebyggelsen färdigställs, för att ordna de allmänna 

platserna så att dessa kan användas för avsett ändamål samt att tillgo-
dose bebyggelsens behov av vattentjänster. Detta innebär att kommu-
nen, i det fall annat inte överenskommes i t.ex. exploateringsavtal ska 

bekosta anläggandet av bl.a. lokalgata och bekosta anläggandet av va-
installationer inom planområdet.  

 
I föreliggande detaljplaneförslag är kommunen inte ägare av marken 
inom planområdet och intäkterna från tomtförsäljning tillfaller därför fas-

tighetsägaren. Det föreligger inte heller förslag att ta ut gatukostnadser-
sättning, vilket innebär att kommunen inte har någon möjlighet att er-

hålla ersättning för kostnaderna för anläggande av bl.a. lokalgata inom 
planområdet annat än genom avtal med exploatör.  
 

Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och 
exploatören för bl.a. kostnadsfördelningen av nödvändiga åtgärder för 

genomförandet av detaljplanen för fastigheten Gällivare 13:18. Enligt av-
talet åtar sig exploatören att bekosta och anlägga allmän plats, va-
installationer inom detaljplaneområdet samt överlåta allmänplatsmark 

inom planområdet till kommunen. Som säkerhet för exploatörens åta-
gande lämnar exploatören en säkerhet i form av bankgaranti som ska 

ställas innan ett antagande av detaljplanen sker.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom exploatören åtar sig att bekosta och anlägga lokalgata och i  

övrigt bekosta och iordningsställa allmän plats samt bekosta och anlägga 
va-installationer inom detaljplaneområdet bedöms det inte uppkomma 

några kostnader för kommunen för anläggande av allmän plats eller  
va-installationer med anledning av ett antagande av detaljplanen. Dock 

uppkommer kostnader för framtida drift och underhåll av lokalgata, övrig 
allmän plats samt föreliggande va-installationer inom planområdet. Fram-
tida drift- och underhållskostnader för lokalgata måste således finansie-

ras genom skattemedel. Kostnaderna för drift och underhåll av den delen 
av den allmänna va-anläggningen inom planområdet bedöms kunna  

finansieras genom va-avgifter.  
 
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 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 

att godkänna exploateringsavtal för genomförandet av detaljplanen för 
Gällivare 13:18 och Gällivare 13:21,  
 

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att 
för kommunens räkning underteckna exploateringsavtalet. 

 
Underlag 
1. Exploateringsavtal, Gällivare 13:18 och Gällivare 13:21. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-13 § 13. 
3. Bankgaranti. 

 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  46  (95) 
   
 

 

2017-02-27  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 57 
 

Detaljplan för del av fastigheterna Malmberget 8:1 och 2:5 samt del av 
Robsam 1:1 

 
KS/2016:307   214 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för del av fastigheterna Malmberget 8:1 och 2:5 samt 

del av Robsam 1:1. 
 

Ärendebeskrivning 
I Gällivare pågår en samhällsomvandling till följd av gruvans expansion i 

Malmberget. Samhällsomvandlingen innebär att bostäder, skolor, fritids-
anläggningar 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. Det 
är en förutsättning för att LKAB ska kunna söka bearbetningskoncession. 

Denna koncession avser fortsatt underjordsbrytning av järnmalmskrop-
parna Marta och Johannes i västra Malmberget som planeras pågå till år 

2035.  
 
En ny anslutningsväg till Sikträskvägen kommer att anläggas från vägen 

som leder in till parkeringen tillhörande golfbanan.  
 

Ett nyttjanderättsavtal kommer upprättas mellan Gällivare kommun och 
LKAB, där LKAB, till kommunen upplåter nyttjanderätt för lokalgata och 
motionsspår inom planområdet fram till att området stängslas in (för all-

mänt nyttjande). Ytterligare ett avtal (exploateringsavtal) upprättas 
också där LKAB åtar sig att bekosta och anlägga den nya anslutnings-

vägen. Det hanterar även ledningar inom området samt anordnandet av 
miljözonen. 
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Planen handläggs med ett utökat planförfarande, enligt Plan- och bygg-
lagen (2010:900) och är delvis förenlig med den fördjupade översikts-

planen. Planen har varit utställd för granskning under tiden 19 december 
2016 till och med 12 januari 2017. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

LKAB bekostar upprättandet samt genomförandet av detaljplanen. Flytt 
av ledningar bekostas av LKAB. Ny anslutning till Sikträskvägen bekostas 
också av LKAB. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Genomförandet av planen innebär att området i framtiden kommer att 
stängslas in, vilket kan ses som negativt ur ett barn- och ungdomsper-
spektiv. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 

att anta detaljplan för del av fastigheterna Malmberget 8:1 och 2:5 samt 
del av Robsam 1:1. 
 

Underlag 
1. Antagandehandling Plankarta. 

2. Antagandehandling Planbeskrivning.  
3. Antagandehandling Granskningsutlåtande. 
4. Antagandehandling Miljökonsekvensbeskrivning. 

5. Samrådsredogörelse. 
6. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 171. 

7. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-13 § 14. 
 
Yrkande   

Jeanette Wäppling (V) yrkar  
 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för del av fastigheterna Malmberget 8:1 och 2:5 samt 

del av Robsam 1:1. 
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§ 58 
 

Avtal om genomförande av detaljplan för del av Malmberget 8:1 och 
Malmberget 2:5 

 
KS/2017:146   251 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna avtal om åtgärder vid genomförande av detaljplan, 
 
att godkänna nyttjanderättsavtal för upplåtelse av lokalgata samt mot-

ionsspår inom detaljplaneområdet, samt 
 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhälls-
byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen.  

 
Ärendebeskrivning 
En ändring av detaljplanen för del av fastigheten Malmberget 8:1 samt 

del av Malmberget 2:5 medför ett behov av åtgärder till dess att mark-
området behöver tas i anspråk för gruvindustri samt även efter den änd-

rade markanvändningen.  
 
Dessa åtgärder utgörs av att lokalgata (Malmbergsleden) samt motions-

spår som går genom planområdet upplåts för allmänt begagnande till den 
tidpunkt då området behöver stängslas in för gruvverksamhet samt att 

en ny anslutningsväg anläggs, i nivå med Gällivare Malmbergets Golf-
klubbs parkering, från Vintergatan till Sikträskvägen.  
 

LKAB åtar sig enligt förslagen till upplåtelseavtal samt avtal om åtgärder 
vid genomförande av detaljplan att dels upplåta lokalgata samt motions-

spår inom planområdet till kommunen för allmänt begagnande samt att 
anlägga ny anslutningsväg till Sikträskvägen enligt vad som anges i före-
gående stycke. Vidare åtar sig LKAB, till dess att planområdet behöver 

inhägnas på grund av risk för olyckor och ras, inom planområdet anordna 
en miljözon.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Upplåtelsen av lokalgata sker vederlagsfritt. Dock åtar sig kommunen en-

ligt förslaget till upplåtelseavtal att även fortsättningsvis ansvara för utfö-
rande och kostnader för väghållning samt drift och underhåll av lokalgata 

samt motionsspår. Ersättning från LKAB till kommunen för detta regleras 
enligt vad som följer av punkten 8 i avtal om huvudmannaskap m.m. 
trots att detaljplaneförslaget innebär att markanvändningen inom plan-

området ändras till industrimark.  
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Sammantaget bedöms ett godkännande av avtalen inte medföra ytterli-

gare kostnader för kommunen.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och  

ungdomar med anledning av förslagen till avtal.  
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

 
att godkänna avtal om åtgärder vid genomförande av detaljplan, 
 

att godkänna nyttjanderättsavtal för upplåtelse av lokalgata samt mot-
ionsspår inom detaljplaneområdet, samt 

 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhälls-
byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen.  

 
Underlag 

1. Avtal om åtgärder för genomförande av detaljplan. 
2. Nyttjanderättsavtal, lokalgata samt motionsspår. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-13 § 15. 
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§ 59 
 

Pumphuset vid Förmansklubben i Malmberget 

 
KS/2017:149   219 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att byggnaden skall utgå från flyttprojektet utan ersättningsbyggnad, 

 
att byggnaden utgår ur förteckningen i Bevarandeplanen över objekt som 
skall bevaras. 

 
Ärendebeskrivning 

I samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB daterat 2012-04-
12 finns ett kapitel för Flyttprojektet. Avtalet beskriver hur flyttprojektet 

ska gå till och vilka kulturbyggnader som skall flyttas från Malmberget. 
Där finns pumphuset vid Förmansklubben upptaget som en av de kultur-
byggnader som ska flyttas. Byggnaden finns även medtagen i Gällivare 

kommuns bevarandeplan antagen av kommunfullmäktige 1985-09-20  
§ 175. I bevarandeplanen har byggnaden klassats som I d.v.s. beslut att 

bevara. 
 
Vid de förberedande arbetena för att flytta pumphuset upptäcktes att 

byggnaden var i mycket dåligt skick. Att förbättra skicket på byggnaden 
så att den går att flytta innebär att väldigt stora åtgärder måste utföras 

på byggnaden vilket innebär kostsamma åtgärder och risken är stor att 
hela huset rasar ihop. 
 

Problemet med husets skick har lyfts och diskuterats vid kommunens och 
LKAB:s gemensamma styrgrupp för samhällsomvandlingen där man  

konstaterade att ingen motsvarande byggnad finns och att byggnaden 
ska utgår från Flyttprojektet. 
 

Med anledning av ovanstående anhåller LKAB om att byggnaden skall 
utgå från Flyttprojektet utan ersättningsbyggnad. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 

att byggnaden skall utgå från flyttprojektet utan ersättningsbyggnad, 
 

att byggnaden utgår ur förteckningen i Bevarandeplanen över objekt som 
skall bevaras. 
 

Underlag 
1. Pumphuset vid Förmansklubben. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-13 § 16. 
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§ 60 
 

Försäljning av fastigheten Kommunalhemmet 5 

 
KS/2017:159   253 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att fastigheten Kommunalhemmet 5 försäljs till LKAB för en köpeskilling 

av tvåmiljonerfyrahundratrettiotusen (2 430 000) kronor. I övrigt i  
enlighet med upprättat förslag till köpekontrakt. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-26 § 247 att godkänna upprättat 

förslag till markanvisningsavtal för bebyggelse på rubr. fastighet för  
BoKlok Mark och Exploatering AB. 

 
Markanvisningsavtalet har därefter övertagits av LKAB innebärande att 
BoKlok för LKAB:s räkning uppför bostäder på Kommunalhemmet 5. 

Dessa bostäder kommer att övertas av TOP Bostäder som ersättning för 
en del TOP Bostäders lägenheter i Malmberget som kommer att rivas. 

 
Förslag till köpekontrakt mellan Gällivare kommun och LKAB har upprät-
tats innebärande att fastigheten Kommunalhemmet 5 försäljs till LKAB 

för en köpeskilling av 2 430 000 kronor. Som underlag till köpekontraket 
gäller markanvisningsavtalet mellan Gällivare kommun och BoKlok Mark 

och Exploatering AB.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 
att fastigheten Kommunalhemmet 5 försäljs till LKAB för en köpeskilling 

av tvåmiljonerfyrahundratrettiotusen (2 430 000) kronor. I övrigt i  
enlighet med upprättat förslag till köpekontrakt. 

 
Underlag 
1. Förslag till köpekontrakt. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-13 § 17. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  53  (95) 
   
 

 

2017-02-27  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
Yrkande   

Jeanette Wäppling (V) yrkar  
 

att fastigheten Kommunalhemmet 5 försäljs till LKAB för en köpeskilling 
av tvåmiljonerfyrahundratrettiotusen (2 430 000) kronor. I övrigt i  

enlighet med upprättat förslag till köpekontrakt. 
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§ 61 
 

Försäljning av fastigheten Kommunalhemmet 6 

 
KS/2017:158   253 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att fastigheten Kommunalhemmet 6 försäljs till LKAB för en köpeskilling 

av fyramiljonertvåhundrafemtioentusen (4 251 000) kronor. I övrigt i  
enlighet med upprättat förslag till köpekontrakt.  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-19 § 277 att godkänna att mark-

anvisningsavtalet upprättat mellan Gällivare kommun och Nåiden Bygg 
AB överlåts till LKAB. 

 
Förslag till köpekontrakt mellan Gällivare kommun och LKAB har upprät-
tats innebärande att fastigheten Kommunalhemmet 6 försäljs till LKAB 

för en köpeskilling av 4 251 000 kronor. Som underlag till köpekontraktet 
gäller markanvisningsavtalet mellan Gällivare kommun och Nåiden Bygg 

AB samt avtal om överlåtelse av markanvisningsavtalet till LKAB  
oförändrat. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 

att fastigheten Kommunalhemmet 6 försäljs till LKAB för en köpeskilling 
av fyramiljonertvåhundrafemtioentusen (4 251 000) kronor. I övrigt i  

enlighet med upprättat förslag till köpekontrakt.  
 
Underlag 

1. Förslag till köpekontrakt. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-13 § 18. 
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Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  

 
att fastigheten Kommunalhemmet 6 försäljs till LKAB för en köpeskilling 

av fyramiljonertvåhundrafemtioentusen (4 251 000) kronor. I övrigt i  
enlighet med upprättat förslag till köpekontrakt.  
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§ 62 
 

Godkännande av programhandling samt beslut om systemarbete-
anläggande Sjöparken parkområde 

 
KS/2016:458   331 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna programutredning, 
 
att besluta om fortsatt arbete med systemhandling och detaljprojektering 

samt anläggande av Sjöparken parkområde i enlighet med programut-
redning samt inom ramen för beviljade medel, 

 
att i projektet ska en ny lekplats för småbarn ingå.  

 
Ajournering kl. 15.45-15.50. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-29 enligt KS/2015:72-040 § 10 att 

uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med ut-
redning och planering av Sjöparken parkområdet.  
 

Kommunstyrelsen beslutade även 2016-06-15 enligt KS/2016:458 § 206 
om genomförande av etapp 1 för Sjöparken parkområde.  

 
Miljö- och Byggnämnden beslutade 2016-08-25 enligt MBN/2016:81 § 70 
att bevilja tidsbegränsat bygglov för grillkåta i etapp 1 på fastigheten 

Gällivare 76:1. Bygglovet överklagades till Länsstyrelsen vilken beslutade 
att avslå överklagandena. Ytterligare överklaganden har inte inkommit till 

Länsstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-28 enligt KS/2016:458 § 343 att 

anta programskiss för Sjöparken parkområde samt att medel för aktivi-
tetsparken behandlas i budget för 2018. 

 
Programarbetet är avslutat och för vidare arbete krävs godkännande av 
utredning samt beslut om fortsatt arbete med systemhandling och detalj-

projektering samt anläggande av Sjöparken parkområde i enlighet med 
programutredning samt inom ramen för beviljade medel.   

 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel har anvisats för projektet med 20 000 tkr i investeringsbudget. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
En upprustning av parken bedöms påverka barn och ungdomar positivt.   

 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna programutredning, 
 
att besluta om fortsatt arbete med systemhandling och detaljprojektering 

samt anläggande av Sjöparken parkområde i enlighet med programut-
redning samt inom ramen för beviljade medel.    

 
Underlag 
1. Programutredning. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-13 § 19. 
 

Yrkande 1   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Magnus Johansson (S) 
och Jeanette Wäppling (V) 

 
att godkänna programutredning, 

 
att besluta om fortsatt arbete med systemhandling och detaljprojektering 
samt anläggande av Sjöparken parkområde i enlighet med programut-

redning samt inom ramen för beviljade medel.    
 

Yrkande 2   
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V) 
och Henrik Ölvebo (MP) 

 
att i projektet ska en ny lekplats för småbarn ingå.  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johansson m.fl. förslag till beslut under propo-

sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Magnus Johansson m.fl. förslag. 
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§ 63 
 

Ökning av ramanslaget för exploatering/planarbete samhällsomvand-
lingen 

 
KS/2017:147   042 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att ur medel från det s.k. ”Samarbetsavtalet” till ramanslaget projekt 
20002 med ansvar 16101 ”Exploatering/Planarbete samhällsomvandling” 
i 2017 års budget anvisa 57 000 tkr. 

 
Ärendebeskrivning 

Vid ingången till 2017 uppgår kvarvarande ramanslag på projektkonto 
20002 till ca 23 mkr. Då nya ärenden är på väg behöver ramen ökas. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Budgetposten finaniseras med medel som erhölls vid tecknande av det 

s.k. Samarbetsavtalet med LKAB. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 
att ur medel från det s.k. ”Samarbetsavtalet” till ramanslaget projekt 

20002 med ansvar 16101 ”Exploatering/Planarbete samhällsomvandling” 
i 2017 års budget anvisa 57 000 tkr. 

 
Underlag 
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-13 § 20. 

 
Yrkande   

Bernt Nordgren (NS) yrkar  
 
att ur medel från det s.k. ”Samarbetsavtalet” till ramanslaget projekt 

20002 med ansvar 16101 ”Exploatering/Planarbete samhällsomvandling” 
i 2017 års budget anvisa 57 000 tkr. 
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§ 64 
 

Finansiering av projekt ombyggnad Alen 5 

 
KS/2017:148   042 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ur ramanslaget projekt 20002 med ansvar 16101 i 2017 års budget 

anvisa 16 000 tkr till projektkonto 5100603 med ansvar 12021. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige § 256, 2016-12-12 beslutade att 11 mkr, utöver 
kvarvarande medel på projektkonto 5100603, skulle budgeteras för om-

byggnad av Alen 5. Någon finansieringskälla angavs dock icke. Ändamå-
let med iordningställandet av Alen 5 bedöms medge finansiering ur ra-

men för Exploatering/Planarbete samhällsomvandling projektkonto 
20002. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Budgetposten finaniseras med medel som erhölls vid tecknande av det 

s.k. Samarbetsavtalet med LKAB. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Alen 5 byggs om till ett flexibelt boende för elever och ensamkommande 
flyktingbarn samt tillfällig fritidsgård. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 

att ur ramanslaget projekt 20002 med ansvar 16101 i 2017 års budget 
anvisa 11 000 tkr till projektkonto 5100603 med ansvar 12021. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-09 § 21. 

 
Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  

 
att ur ramanslaget projekt 20002 med ansvar 16101 i 2017 års budget 

anvisa 16 000 tkr till projektkonto 5100603 med ansvar 12021, 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition.  

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag. 
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§ 65 
 

Lag om elektroniska personalliggare 

 
KS/2016:349   019 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd med hänvisning till 

nu rådande lagstiftning. 
 
Ajournering kl. 16.05-16.15. 

 
Protokollsanteckning   

Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet: 
Socialdemokraterna anser inte att redovisningen är en tillräcklig åtgärd 

för att motsvara bifallet till kommunfullmäktiges beslut om motionen om 
"Rena”byggen”. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion inkom år 2014 av Ulf Normark (s) och Tomas Nilsson (s) an-

gående införande av ett koncept som heter ”Rena Byggen”, se 
KS/2014:676–220. Konceptet går i korthet ut på att alla entreprenörer 
på en arbetsplats förbinder sig att använda ID06 tillsammans med en 

närvaroliggare och individuell skattedeklaration. Motionärerna vill med 
denna motion att kommunen tar kontakt med berörda parter samt Skat-

teverket, och att lämpliga objekt utses. 
 
Kommunfullmäktige beslutade (2015-03-02 § 21) att uppdra till kom-

munstyrelsen att se över möjligheten att prova konceptet ”Rena byggen” 
på ett byggnadsprojekt under mandatperioden 2015-2018. 

 
Kommunstyrelsen föreslog (2016-05-09 § 150) kommunfullmäktige  
besluta att motionen inte skulle föranleda någon åtgärd med hänvisning 

till nu rådande lagstiftning.   
 

Kommunfullmäktige beslutade (2016-05-23 § 124) att ärendet ska åter-
remitteras för att jämföra motionens intentioner med ID06  och elektro-
niska personalliggare samt övrig lagstiftning. 

 
Från och med 1 januari 2016 ska entreprenören på byggarbetsplatser där 

kostnaden antas överstiga fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr, exkl moms) 
överta byggherrens samtliga skyldigheter avseende elektroniska perso-
nalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatte-

förfarandelagen. Bestämmelserna gäller byggverksamhet som startats på 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  62  (95) 
   
 

 

2017-02-27  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

en byggarbetsplats efter årsskiftet 2015-2016 samt även byggverksam-
het som startats innan dess, om verksamheterna beräknas pågå till efter 

den 30 juni 2016. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kontaktat och anmält till Skattever-
ket enligt ovanstående lag byggarbetsplatserna ”Vård- omsorgsboende 

Forsgläntan” som pågår samt ”Socialt boende Strandvillan” med inflytt-
ning 1 november 2016 där avanmälan till Skatteverket har gjorts. Andra 
byggarbetsplatser som anmälts av Samhällsbyggnadsförvaltningen till 

Skatteverket där byggverksamhet pågår är ”Infrastrukturarbeten Repisa-
vaara Södra etapp 1”.  

 
En jämförelse mellan motionens ”Rena Byggens” intentioner med ID06 
och elektroniska personalliggare mot lagstiftningen och att kommunen 

redan kontaktat Skatteverket för att utse lämpligt objekt under mandat-
perioden 2015-2018 visar att syftet med motionen ”Rena byggen” redan 

är uppfyllt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända i dagsläget. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända i dagsläget. 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige  

 
att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd med hänvisning till 
nu rådande lagstiftning. 

       
Underlag 

1. Motion ”Rena byggen”, inkom 2014-11-17. 
2. Kommunfullmäktige 2015-03-02 § 21. 
3. Skatteverkets föreskrifter SKV FS 2015:6. 

4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-04-21 § 46. 
5. Kommunsstyrelsens 2016-05-09 § 150. 

6. Kommunfullmäktige 2016-05-23 § 124. 
7. Jämförelse mellan motionen ”Rena byggens” intentioner med ID06 och 
lagen, daterad 2017-02-16. 

 
Yrkande   

Bernt Nordgren (NS) yrkar  
 

att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd med hänvisning till 
nu rådande lagstiftning. 
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§ 66 
 

Detaljplan för kvarteret Nya skolan, fastigheterna Nya skolan 6 och 7, 
Kunskapshuset 

 
KS/2016:306   214 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för kvarteret Nya skolan, fastigheterna Nya skolan  

6 och 7, Kunskapshuset. 
 

Protokollsanteckning   
Socialdemokraterna har inkommit med en protokollsanteckning,  

se bilaga 3. 
 
Ärendebeskrivning 

Gymnasieskolan i Malmberget, Välkommaskolan, avvecklas och en ny 
skola ”Kunskapshuset” ska uppföras i centrala delen av Gällivare på 

grund av gruvans deformationszoner i Malmberget. Planens huvudsyfte 
är att pröva förutsättningen att medge byggrätt för en ny gymnasieskola 
i Gällivare centrum, mellan kommunförvaltningen och kyrkoallén.  

 
Det finns idag tre byggnader inom planområdet som är kulturhistoriskt 

värdefulla. Två av de kulturskyddade byggnaderna måste rivas eller flytt-
tas. I planområdet finns även en restaurang som måste avvecklas.  
 

Planen handläggs med ett utökat planförfarande, enligt Plan- och byggla-
gen (2010:900) och är delvis förenlig med den fördjupade översiktspla-

nen. Planen har varit utställd för granskning under tiden 19 december 
2016 till och med 12 januari 2017. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen bekostar hela planarbetet. Projektet är en del av den sam-

hällsomvandling som innebär att Malmberget avvecklas och nya lokaler 
uppförs i Gällivare, vilket bekostas enligt avtal med LKAB. Ersättning 
kommer att ges för befintlig restaurang som måste avvecklas. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

En ny gymnasieskola bedöms påverka barn och ungdomar positivt. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäk-

tige besluta 
 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 

att anta detaljplan för kvarteret Nya skolan, fastigheterna Nya skolan  
6 och 7, Kunskapshuset. 
 

Underlag 
1. Antagandehandling Plankarta. 

2. Antagandehandling Planbeskrivning. 
3. Antagandehandling Granskningsutlåtande. 
4. Samrådsredogörelse. 

5. Kommunstyrelsen 2016-01-18 § 18. 
6. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-09 § 22. 

 
Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP) 

och Bernt Nordgren (NS)  
 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för kvarteret Nya skolan, fastigheterna Nya skolan  

6 och 7, Kunskapshuset. 
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§ 67 
 

Plan för förnyelse av hårdvara nödvändig för digitala sammanträden 

 
KS/2017:161   005 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att godkänna upprättad plan för förnyelse av hårdvara nödvändig för  

digital sammanträden, 
 
att uppmana de nämnder som ännu inte har förnyat sina läsplattor att 

göra det snarast. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att för 2018 anslå 580 000 kronor för förnyelse av läsplattor till förtroen-
devalda och för administrationen digitala sammanträden, 
 

att i kommande budgetarbete anslå nödvändiga medel för förnyelse av 
hårdvara nödvändig för digitala sammanträden varje år som det är val till 

kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade i sammanträde 2016-05-09 § 142 att kom-
munledningskontet skulle få i uppdrag att ta fram en plan för förnyelse 

av hårdvara. Denna plan skulle enligt beslutet tillbaka till kommunstyrel-
sen för fastställande. 
 

Från det att kommunstyrelsen i beslut 2011-11-21 § 333, fastslog att 
kommunen skulle införa digitala sammanträden med iPad som verktyg 

har kommunen arbetat med att införa papperslösa sammanträden.  
 
Införandet har fokuserat på att hantera spridning av digitala handlingar 

till läsplattorna och detta arbete har gått till på flera olika sätt. Ofta har 
mer än ett sätt att skicka ut digitala handlingar inför sammanträden  

funnits samtidigt. 
 
I samband med en förnyelse av programvara för utskick och hantering av 

digitala sammanträden stod det ganska tidigt klart att den modell av 
läsplatta som kommunen använt inte på ett optimalt sätt klarade av  

hantering av digitala dokument. Detta berodde både på ny säkrare teknik 
för överföring av sammanträden och handlingar direkt från kommunens 
verksamhetssystem och på det faktum att det skett en ökning av doku-

mentintensiva ärenden på grund av den samhällsomvandling som pågår. 
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Den typ av digitala handlingar som i stor utsträckning förs till samman-
träden med anledning av samhällsomvandlingen är bland annat stora 

planer och kartor som den gamla modellen av läsplatta hade svårt att 
visa. 

 
Vid sammanträde 2016-05-09, § 142, beslutade kommunstyrelsen att en 

förnyelse av iPad skulle ske till förtroendevalda som deltar i kommun-
styrelsen eller någon av dess organ. Kommunstyrelsen rekommenderade 
även övriga nämnder att ta ställning till en eventuell förnyelse av hårdva-

ran. 
 

Den nya hårdvaran har ökat läsbarheten på de dokument som skickas till 
de förtroendevalda och prestandan avseende nedladdning har förbättrats 
avsevärt. 

 
Förslaget till kommunstyrelsen inför beslutet, i maj 2016, om förnyelse 

innebar även att en plan för förnyelse av hårdvara skulle upprättas och 
att denna plan skulle behandlas och beslutas av kommunstyrelsen. Syftet 
med en plan är att hanteringen av digitala sammanträden ska kunna ske 

på ett så smidigt sätt som möjligt och att kommunen i framtiden ska 
kunna undvika att hamna i en situation där befintlig hårdvara ej längre 

går att använda på grund av utslitning eller kapacitet. 
 
Bedömning avseende planen 

Enligt uppgifter från verksamheten så har det skett ett intensivt arbete 
under valåret 2014 med omfördelning av läsplattor mellan förtroende-

valda. Det visade sig också att man varit tvungen att löpande inhandla 
enstaka läsplattor från det att beslut om digitala sammanträden togs och 
att dessa förnyelseplattor belastat de olika nämndernas drift. 

 
Livslängden för en läsplatta är begränsad och en förnyelse måste kunna 

göras av verksamheten för att digitala sammanträden ska kunna ses som 
en förbättring och förenkling.  
 

Mot bakgrund av ovanstående gör utredaren bedömningen att en förny-
else av läsplattor lämpligast sker varje år som det är val till kommun-

fullmäktige, dvs vart fjärde år med början året 2018. Nya plattor kan då 
distribueras ut inför att nya fullmäktige sammanträder i oktober samt  
inför nämndernas första sammanträde i januari. Bedömningen är att det 

blir för lång tid att invänta nästa tillfälle då val till fullmäktige sker dvs år 
2022. 

 
Bedömning görs även att de nämnder som inte tagit ställning till att själv 

förnya sina läsplattor rekommenderas att göra det och inte invänta ett 
eventuellt byte år 2018. Detta på grund av den prestandaförbättring och 
ökad kvalitet som byte av läsplatta innebär. Det är också osäkert om de 

gamla läsplattorna klarar ytterligare två års användning. 
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Behovet av läsplattor: 

 
Antalet uppdrag för förtroendevalda i Gällivare kommun där behov av 

läspatta finns är totalt 174 stycken. Av dessa platser är det flera som in-
nehas av en och samma förtroendevald. Vid en sammanräkning av anta-

let avtal om lån av läsplattor till förtroendevalda framkommer ett behov 
av cirka 100 läsplattor medräknat de läsplattor som behövs för administ-
rationen av sammanträdena. En läsplatta med tillräcklig kapacitet kostar 

för kommunen med nödvändigt skydd i dagsläget cirka 5800 kronor. För 
att en total förnyelse ska vara möjlig att göra behövs ett engångsanslag 

om 580 000 kronor för 2018. Anslaget ska täcka kommunens behov av 
läsplattor för digitala sammanträden för fyra hela verksamhetsår, dvs 
från slutet av 2018 till och  med slutet av 2022.  

 
Hittills har läsplattor belastat respektive organs driftbudget. Eftersom 

många förtroendevalda har uppdrag i flera styrelser/nämnder går det inte 
att på ett rättvist sätt fördela kostnader för läsplattor på detta sätt. Där-
för görs bedömningen att budgetanslaget tillfaller kommunledningskon-

toret, nämnd- och utredningsenheten som i övrigt svarar för hanteringen 
av sammanträden. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett engångsanslag för förnyelse av läsplattor varje år som det är val till 

kommunfullmäktige på 580 000 kronor belastar kommunens ekonomi 
med i snitt 145 000 kronor per år. Möjligheten att göra ett samlat inköp 

av läsplattor för en fyraårsperiod bör dock innebära att ett bättre pris per 
platta kan erhållas. Administrationen i form av iordningsställande och 
spridning kan också effektiviseras då detta kan ske vid ett på förhand 

angivet tillfälle. Verksamheten kan då på ett bättre sätt planera för akti-
viteten vilket reducerar kostnaden för arbetsinsatsen. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Utredaren ser inga konsekvenser för barn och ungdomar. Eventuellt kan 

läsplattor återanvändas inom barn-, utbildning- och kulturnämndens 
verksamhetsområden. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att godkänna upprättad plan för förnyelse av hårdvara nödvändig för  

digital sammanträden, 
 

att uppmana de nämnder som ännu inte har förnyat sina läsplattor att 
göra det snarast. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att för 2018 anslå 525 000 kronor för förnyelse av läsplattor till förtroen-
devalda och för administrationen digitala sammanträden, 

 
att i kommande budgetarbete anslå nödvändiga medel för förnyelse av 

hårdvara nödvändig för digitala sammanträden varje år som det är val till 
kommunfullmäktige. 
 

Underlag 
1. Protokollsutdrag. 

2. Plan. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 21. 
 

Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar  

 
att kommunstyrelsen godkänner upprättad plan för förnyelse av hårdvara 
nödvändig för digital sammanträden, 

 
att kommunstyrelsen uppmanar de nämnder som ännu inte har förnyat 

sina läsplattor att göra det snarast. 
 
Yrkande 2 

Bernt Nordgren (NS) yrkar  
 

att kommunfullmäktige för 2018 anslå 580 000 kronor för förnyelse av 
läsplattor till förtroendevalda och för administrationen digitala samman-
träden, 

 
att kommunfullmäktige i kommande budgetarbete anslå nödvändiga me-

del för förnyelse av hårdvara nödvändig för digitala sammanträden varje 
år som det är val till kommunfullmäktige. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-
slutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Bernt Nordgrens förslag. 
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§ 68 
 

Gällivare kommuns Näringslivsstrategi 2017-2020 

 
KS/2016:293   141 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att fastställa Näringslivsstrategi för Gällivare kommun 2017-2020 enligt 

förslag. 
 
Ärendebeskrivning 

Utvecklingsenheten har under 2016 genomfört ett arbete med att förnya 
Gällivare kommuns näringslivsarbete. Arbetet omfattar också en ny  

näringslivsstrategi för perioden 2017- 2020. Arbetet har genomförts med 
interna processer samt en workshop med kommunledning och närings-

livets organisationer. Sammanställningen från Workshopen visar att det 
finns en bred enighet över viktiga insatsområden i näringslivsarbetet. 
Med detta som utgångspunkt har utvecklingsenheten utarbetat förslag till 

ny Näringslivsstrategi för Gällivare kommun 2017-2020. Förslaget bygger 
på den fastställda formen för strategiska dokument och har komplette-

rats med en strategisk handlingsplan för näringslivsarbetet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet bedöms inte medföra ekonomiska konekvenser. 
  

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms positivt för barn och ungdomar då en ny strategi bidrar 
till Gällivares attraktivitet. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Näringslivsstrategi för Gällivare kommun 2017-2020 enligt 

förslag. 
 

Underlag 
1. Utredning utvecklingsenheten.  
2. Näringslivsstrategi för Gällivare kommun 2017-2020.  

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 11. 
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Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  

 
att fastställa Näringslivsstrategi för Gällivare kommun 2017-2020 enligt 

förslag. 
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§ 69 
 

Revidering av befintligt arkivreglemente 

 
KS/2016:909   003 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta förslag till nytt arkivreglemente, 

 
att, om behov föreligger, i ägardirektiv eller bolagsordning fastslå att  
arkivreglemente beslutad av kommunfullmäktige även gäller för respek-

tive bolag, 
 

att ge uppdrag till respektive myndighet att, i överenstämmelse med 
reglementet, utse arkivansvarig. 

 
Ärendebeskrivning 
I kommunens arbete med arkiv och arkivfrågor har framkommit att det 

finns ett uppdämt behov av arbete med frågorna. För myndigheterna där 
kommunens arkivreglemente gäller, saknas i viss utsträckning ett mål-

medvetet och strukturerat arbete med arkivfrågor. Vid genomgång av 
befintliga styrdokument framkommer ett behov av att ta fram arkiv-
beskrivningar och dokumenthanteringsplaner för myndigheterna. Vidare 

så görs bedömningen att nuvarande arkivreglemente behöver revideras. 
 

Ett nytt arkivreglemente ska precis som tidigare gälla för kommun-
fullmäktige och kommunens myndigheter såsom kommunfullmäktiges  
revisorer, nämnder och styrelser med underställda förvaltningar. Regle-

mentet ska även gälla för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska före-
ningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt inflytande samt 

för de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt  
särskild överenskommelse. 
 

Arkivreglementet utgör grunden för myndigheternas arbete med arkiv-
frågor. I arkivreglementet utpekas vilken myndighet som är arkivmyn-

dighet. 
 
Utifrån bestämmelser i arkivreglementet kan sedan riktlinjer för arkiv-

frågor tas fram som arkivmyndigheten kan besluta om.  
 

I överenstämmelse med arkivreglementet ska även respektive myndighet 
ta fram en arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan. I dokument-
hanteringsplanen tar myndigheten nödvändiga beslut om gallring av  

allmänna handlingar. 
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I arbetet med att ta fram nytt arkivreglemente har tonvikt lagts på att 

förtydliga arkivmyndigheten det vill säga kommunstyrelsens roll i arkiv-
frågor. Tonvikten har även lagts på att definiera vilket uppdrag som 

kommunarkivet och arkivarie har för arkivfrågorna. Myndigheternas  
ansvar för hantering av arkiv beskrivs och myndigheterna ska enligt  

reglementet utse arkivansvarig och eventuella arkivredogörare. När ett 
arkivreglemente finns kan arbete fortgå med framtagande av arkiv-
beskrivningar och dokumenthanteringsplaner. 

 
Kommunstyrelsens tillsyn av myndigheternas arbete med arkivfrågor kan 

påbörjas efter det att nödvändigt stöd i arkivarbetet har lämnats via 
kommunarkivets försorg. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett nytt arkivreglemente får inte direkt några ekonomiska konsekvenser. 

Dock kan det i samband det kommande arbetet med arkivfrågor inom 
Gällivare kommun komma att uppstå behov av investering i arkiv-
skåp/arkivlokaler för myndigheterna. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ett väl skött arkiv innebär större möjligheter för barn och ungdomar att i 
dagsläget och i framtiden ta del av material rörande Gällivare kommun 
och dess förvaltning genom tiderna. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till nytt arkivreglemente, 

 
att, om behov föreligger, i ägardirektiv eller bolagsordning fastslå att ar-

kivreglemente beslutad av kommunfullmäktige även gäller för respektive 
bolag, 
 

att ge uppdrag till respektive myndighet att, i överenstämmelse med  
reglementet, utse arkivansvarig. 

 
Underlag 
1. Jämförelse befintligt och nytt reglemente. 

2. Förslag på reglemente. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 29. 
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§ 70 
 

Partistöd 2017 

 
KS/2017:47   104 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att utbetala partistöd för 2017 till partier representerade i kommunfull-

mäktige enligt följande; 
Arbetarpartiet socialdemokraterna  507 068 kr. 
Vänsterpartiet    224 168 kr. 

Nya Moderaterna    224 168 kr. 
Miljöpartiet de gröna   139 298 kr. 

Norrbottens Sjukvårdsparti     82 718 kr. 
Malmfältens Väl      82 718 kr. 

Sverigedemokraterna     82 718 kr. 
 
att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110. 

 
Ärendebeskrivning 

Föreligger fastställande av partistöd för år 2017. Partistödet betalas ut 
årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. 
 

Utbetalning av partistöd för år 2017 
Arbetarpartiet socialdemokraterna  507 068 kr. 

Vänsterpartiet    224 168 kr. 
Nya Moderaterna    224 168 kr. 
Miljöpartiet de gröna   139 298 kr. 

Norrbottens Sjukvårdsparti     82 718 kr. 
Malmfältens Väl      82 718 kr. 

Sverigedemokraterna     82 718 kr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna täcks inom ram. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att utbetala partistöd för 2017 till partier representerade i kommunfull-
mäktige enligt följande; 

Arbetarpartiet socialdemokraterna  507 068 kr. 
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Vänsterpartiet    224 168 kr. 
Nya Moderaterna    224 168 kr. 

Miljöpartiet de gröna   139 298 kr. 
Norrbottens Sjukvårdsparti     82 718 kr. 

Malmfältens Väl      82 718 kr. 
Sverigedemokraterna     82 718 kr. 

 
att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 30. 
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§ 71 
 

Kommunplansdirektiv och budgetregler 

 
KS/2017:53   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta budgetregler och reviderade kommunplansdirektiv. 

 
Ärendebeskrivning 
För fortsatt arbete i nämnder och styrelser, beslutar kommunfullmäktige 

om de regler och direktiv som skall gälla för budgetarbetet och fram-
tagande av kommunplan. 

 
Budgetregler är ramverket för hur budgetarbetet skall gå till. 

 
Kommunplansdirektiven ger vilka förutsättningar som finns ekonomiskt 
och vilka mål och inriktningar som bör prioriteras under kommande  

planperiod. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser finns specificerat i underlaget. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Budgeten skall utgå från God ekonomisk hushållning vilket innebär att 

ingen generation skall behöva bära tidigare generationers konsumtion.  
 
Förslag till beslut 

Ekonomienheten föreslår kommunfullmäktige 
 

att anta budgetregler och kommunplansdirektiv. 
 
Underlag 

1. Kommunplansdirektiv. 
2. Budgetregler. 

3. Ändringar budgetregler jämfört med föregående år. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 31. 
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Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att anta budgetregler och reviderade kommunplansdirektiv. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag till beslut under propo-
sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat föreslå kommunfullmäktige kommunfullmäktige i enlighet 

med Jeanette Wäppling m.fl. förslag. 
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§ 72 
 

Flyktingmedel ur de s.k. "välfärdsmiljarderna" 2017-2020 

 
KS/2016:785   047 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att fr o m 2017 års budget i resultatbudgeten lägga till en kostnadspost 

på verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” med ansvar 80, motsvarande 
storleken på ”flyktingdelen” för respektive år under åren 2017-2020. För 
2017 uppgår denna budgetpost till 7 507 tkr, 

 
att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om och anvisa medel ur 

denna budgetpost till de nämnder som söker och beviljas anslag. 
 

Ärendebeskrivning 
De belopp av de s k ”välfärdsmiljarderna” som avser flyktingsituationen 
är nu fastställda vad avser beloppsfördelningen på respektive kommun 

för budgetåret 2017. Gällivare tilldelas 7 507 195 kronor för 2017. Detta 
belopp kommer att trappas ned åren 2019-2020 för att 2021 vara nere 

på 0. Vid nedtrappningen ökas i stället de generella statbidragen i kronor 
per invånare. 
I resultatbudgeten inkluderas nu under posten skatte- och bidrags-

intäkter även flyktingdelen och ökningen av de generella bidragen i  
kronor per invånare. För 2017 uppgår dessa två delar tillsammans till 

11 288 723 kronor. 
Då flyktingdelen avses täcka kostnader kring flyktinghanteringen som ej 
täcks av annan finansiering som kan rekvireras behöver ett belopp mot-

svarande flyktingdelen även budgeteras på kostnadssidan i resultatbud-
geten. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Budgetposten finaniseras med erhållet generellt statsbidrag för ända-

målet. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att fr o m 2017 års budget i resultatbudgeten lägga till en kostnadspost 
på verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” med ansvar 80, motsvarande 
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storleken på ”flyktingdelen” för respektive år under åren 2017-2020. För 
2017 uppgår denna budgetpost till 7 507 tkr, 

 
att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om och anvisa medel ur 

denna budgetpost till de nämnder som söker och beviljas anslag. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 32. 
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§ 73 
 

Ärendeuppföljning 

 
KS/2017:14   019 
 
Kommunstyrelsens beslutar 

 
att lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 

 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2017. 
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§ 74 
 

Entledigande från Coompanion Norrbottens styrelse 

 
KS/2014:584   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna entledigande av Pernilla Fagerlönn (V) uppdrag i Coompa-

nion Norrbottens styrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

Pernilla Fagerlönn (V) har inkommit med en begäran om entledigande 
från sitt uppdrag i Coompanion Norrbottens styrelse. 

 
Förslag till beslut 

 
att godkänna entledigande av Pernilla Fagerlönn (V) från uppdrag i 
Coompanion Norrbottens styrelse. 

 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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§ 75 
 

Fyllnadsval till Coompanion Norrbottens styrelsen 

 
KS/2014:584   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att utse Stefan Ovrell (MP) till Coompanion Norrbottens styrelse för reste-

rande mandatperiod. 
 
Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval till Coompanion Norrbottens styrelse efter Pernilla Fagerlönn 
(V) upptas till behandling. Föreligger val för tiden 27 februari 2017 – 31 

december 2018. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  
 

att utse Stefan Ovrell (MP) till Coompanion Norrbottens styrelse för reste-
rande mandatperiod. 
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§ 76 
 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 

 
KS/2014:550   102 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utse David Väyrynen (V) till ersättare i kommunstyrelsens samhälls-

planeringsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 

Stig Eriksson (V) har avsagts sig uppdrag som ledamot i kommunstyrel-
sen. Det innebär att han inte är valbar till kommunstyrelsens samhälls-

planeringsutskott där han har varit ersättare. 
 

Föreligger fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens samhällsplane-
ringsutskott för tiden 27 februari 2017 – 31 december 2018. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  

 
att utse David Väyrynen (V) till ersättare i kommunstyrelsens samhälls-
planeringsutskott. 
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§ 77 
 

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

 
KS/2016:505   626 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att aktiviteterna redan är anord-
nade med hjälp av statliga medel. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från socialdemokratiska partiet, Johannes Sundelin 
(S) och Anna-Karin Hogeland (S), med förslag om aktiviteter under 

sommaren för barn och ungdomar. 
 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att ge barn-, utbildning- och kulturförvaltningen i uppdrag att anordna 

sommarlovsaktiviteter 
för barn mellan 6 - 15 år i syfte att möjliggöra mötesplatser och kontakt-

ytor för att underlätta integration samt skapa en meningsfull fritid för alla 
ungdomar. 
 

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

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

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

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

 
Under sommaren 2016 anordnas bland annat kostnadsfria läger och 

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

Kommunstyrelsen beslutade 24 oktober 2016 § 309  
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att återremittera ärendet för att kompletteras med redovisningen från 
barn-, utbildning- och kulturnämnden på gjorda sommaraktiviteter. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen med hänvisning till att aktiviteterna redan är anord-
nade med hjälp av statliga medel. 

 
Underlag 

1. Motion. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-09-06 § 97. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 213. 

4. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 309. 
5. Slutrapport.  

6. Redovisning. 
7. Utvärdering. 
8. Granskningsintyg. 

 
Yrkande   

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att bifalla motionen. 

 
Jeanette Wäppling (V) yrkar  

 
att avslå motionen med hänvisning till att aktiviteterna redan är anord-
nade med hjälp av statliga medel. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäpplings  
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige 

i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag. 
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§ 78 
 

Motion av Erik Johansson (S), Birgitta Larsson (S) och Lena Lindberg (S) 
angående Gällivares nya idrottscentrum 

 
KS/2015:765   821 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänsyn till redan pågående uppdrag. 
 
Reservation 

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

 
Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna har inkommit med en motion om att se över möjlig-
heterna till att anlägga ett sammanhållet idrottscentrum, med fullständig 
ersättning för Sporthallens och Gunillaskolans lokaler, men som även ska 

inrymma badhus, friidrottsanläggning m.m.  
 

Arbetet med att återskapa de lokalytorna som försvinner i Malmberget  
inryms till största del i projektet Multiaktivitetshuset. Multiaktivitetshuset 
härstammar från utredningen/projektet Dundret City,(KS2013:516-299) 

där det från början var tal om att samtliga kommunala verksamhetsloka-
ler från Malmberget skulle ersättas inne Gällivare centrum.  

Det handlade då om ett Kunskapshus, ett Multiaktivitetshus, samt en 
Ishall.  
 

Sedan Dundret City antogs har en del förutsättningar ändrats, bl.a. så 
har Ishallen flyttats norr om E45an, från Multiaktivitetshuset har en full-

stor bollplan lyfts ur och placeras istället i Friidrottshallen som planeras 
på kv. Vägmästaren, en stor konferenslokal lyfts även den ut från Multi-
aktivitetshuset och placeras nu i Kunskapshuset.  

  
För att hantera de nya förutsättningarna för Multiaktivitetshuset kommer 

ett programarbete att påbörjas under 2017. 
  
Utöver detta pågår ett programarbete, samt en detaljplaneprocess för att 

möjliggöra en byggnation av en friidrottsanläggning inom kv Vägmäs-
taren (KS/2015:166-821). Friidrottshallen kommer b.la att inrymma en 

200m rundbana och den fullstora bollplanen som lyfts ut från Multiaktivi-
tetshuset. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäk-
tige besluta 

 
att avslå motionen med hänsyn till redan pågående uppdrag. 

 
Underlag 
1. Motion angående Gällivares nya idrottscentrum. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-09 § 23. 
 

Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar  
 

att bifalla motionen 
 

Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 
att avslå motionen med hänsyn till redan pågående uppdrag. 

 
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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§ 79 
 

Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Kommunala 
bostäder och diskriminering 

 
KS/2016:896   271 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med motivering att förtur i bostadskön till nyanlända 
är möjligt i enlighet med likställighetsprincipen. Sakliga skäl finns för en 
eventuell förtur med anledning av den lagstiftning som gör kommunen 

skyldig att bosätta nyanlända. 
 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har 2016-12-12 inkommit med en motion gällande 

kommunala bostäder och diskriminering. Motionärerna påtalar att boen-
desituationen i Gällivare är mycket ansträngd med bostadskö upp emot 
tio år beroende på lägenhetstyp och att en konsekvens av detta är att 

unga vuxna väljer att lämna kommunen. Vidare påtala motionärerna att i 
kölvattnet från den så kallade ”flyktingkrisen” har en del kommuner i 

Sverige beslutat att införa ett förturssystem gällande bostadsfördelning 
till nyanlända flyktingar och att i vissa fall har man beslutat att en stipu-
lerande del av allmännyttans bestånd ska vara reserverad enkom för 

denna grupp. Motionärerna påtalar att sverigedemokraterna anser att 
detta är ett brott mot likställighetsprincipen och att denna form av positiv 

särbehandling av en grupp har en direkt diskriminerande verkan på andra 
grupper i samhället. Sverigedemokraterna Gällivare föreslår därför kom-
munfullmäktige besluta att kommunala bostadsbolaget TOP-bostäder inte 

ska tillåta att nyanlända flyktingar ska medges annan förtur i bostadskön 
än vad som medges av de förtursregler som gäller för övriga medborgare 

samt att kommunala bostadsbolaget TOP-bostäder inte skall tillåtas re-
servera en del av bostadsbeståndet till förmån för denna grupp. 
 

Lagstiftning 
Den 1 mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning (bosättningslagen) i kraft. Enligt bosätt-
ningslagen är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosätt-
ning. 

 
I kommunallagen (1991:900) 2 kap 2 §, likställighetsprincipen, framgår 

det att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen i likställighets-
principen innebär att invånare kan behandlas olika om det finns sakliga 

skäl för det och objektiv grund.  
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Bedömning  

Bedömningen är att bostäder till nyanlända inte strider mot kommunalla-
gen utan är nödvändigt för att uppfylla bosättningslagen. Kommunen har 

skyldighet att ta emot nyanlända för bosättning enligt lag och det finns 
därför sakliga och objektiva skäl för att medge förtur till denna grupp 

som omfattas av bosättningslagen. Kommunen har inte möjlighet att 
överklaga mottagandet av nyanlända enligt bosättningslagen. 
   

Ekonomiska konsekvenser 
Ökad befolkningsmängd kräver mer bostäder vilket kan innebära kostna-

der. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Nyanlända barnfamiljer får bostad.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med motivering att förtur i bostadskön till nyanlända 
är möjligt i enlighet med likställighetsprincipen. Sakliga skäl finns för en 

eventuell förtur med anledning av den lagstiftning som gör kommunen 
skyldig att bosätta nyanlända. 
 

Underlag 
1. Motion. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 33. 
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§ 80 
 

Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) - Trafiksäker-
hetshöjande åtgärder Kulleporten 

 
KS/2016:690   512 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen då presenterad åtgärd inte går att genomföra. 
 
Ärendebeskrivning 

Motionen belyser en GC-väg (gång- och cykelväg) som inte är avskild 
från fordonstrafik med förslag på åtgärd. Förslaget är ej genomförbart ur 

ett snöröjningsperspektiv. Denna punkt är medtagen för utredning i väg-
inventeringen som genomfördes under sommaren 2016. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen då presenterad åtgärd inte går att genomföra. 
 
Underlag 

1. Motion. 
2. Service- och tekniknämnden 201-01-10 § 19. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 34. 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  90  (95) 
   
 

 

2017-02-27  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 81 
 

Motion av Birgitta Larsson (S), Ulf Normark (S) och Claes Danell (S)  
- Upprustning och underhåll av vägen upp till Dundret, den sk.  

"Femmanvägen" 

 
KS/2016:646   311 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att bifalla motionen, 
 

att motionen hänskjuts till budgetberedning för 2018. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion inkommen angående underhåll och förbättring av ”Femman-

vägen”. Motionen belyser att vägens skick måste säkerställas och förbätt-
ras. Underhåll sker löpande av teknikavdelningen. Inventering av kom-
munens vägnät i tätort är gjord sommar/höst 2016. Underlag är insamlat 

för berörd väg. Kostnadsestimering och åtgärdsförslag för eventuell inve-
stering kvarstår att göras för ”Femmanvägen”.  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att motionen hänskjuts till budgetberedning för 2018, 

 
att motionen anses besvarad. 
 

Underlag 
1. Motion. 

2. Service- och tekniknämnden 2016-12-06 § 223. 
3. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 18. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 35. 

 
Yrkande   

Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S) 
 
att bifalla motionen, 

 
att motionen hänskjuts till budgetberedning för 2018. 

 
 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  91  (95) 
   
 

 

2017-02-27  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag till beslut under propo-

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

m.fl. förslag. 
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§ 82 
 

Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Fler platser på 
nya äldreboendet II (Vassara) 

 
KS/2016:401   734 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen då de föreslagna åtgärderna är redan beslutade eller 
påbörjade. 
 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna Gällivare framför i sin motion att de anser att det 

nya äldreboendet (ersättningslokal för Lövberga) ska planeras med be-
tydligt mer platser än vad som försvinner från Malmberget med hänvis-

ning till den åldrande befolkningen. I motionen lyfts även behovet att 
planera fler servicelägenheter till äldre med stora hjälpbehov. 
 

Socialnämnden vill utifrån motionen framföra att Kommunfullmäktige  
beslutat (KF/§ 4 2015-01-26) att ersättningsbyggnad II för Lövberga bör 

avse byggnad med 80-85 boendeplatser. Socialnämnden har inte kvar 
några sk. servicelägenheten utan samtliga boendeplatser avsedda för 
äldre är vård- och omsorgsboendeplatser. Det pågår dock en förstudie för 

att utreda möjligheten att öppna ett fullgott trygghetsboende i Gällivare 
kommun som är avsedd för personer som är minst 70 år gamla. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Upprättande av ersättningsbyggnad II för Lövberga har betydande  

ekonomiska konsekvenser. Uppskattning av ekonomiska konsekvenser 
för trygghetsboende finns ej att tillgå.   

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser då beslutet avgränsas till äldre personer. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen då de föreslagna åtgärderna är redan beslutade eller 

påbörjade. 
 

Underlag 
1. Motion - Fler platser på nya äldreboendet II. 
2. Socialnämnden 2016-11-08 § 106. 
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§ 83 
 

Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Hundrastgård i 
Gällivare 

 
KS/2016:310   820 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att motionen anses besvarad med anledning av samhällsbyggnadsför-
valtningens pågående projektering av Sjöparken som innehåller en hund-
rastgård. 

 
Ärendebeskrivning 

Motion inkommen om anläggande av hundrastgård/fält inom Gällivare 
tätort. Service- och tekniknämnden föreslog kommunfullmäktige besluta 

att motionen om hundrastgård/hundrastfält anses besvarad med anled-
ning av att frågan är aktualiserad i den pågående utredningen av sjö-
parksområdet. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 188 beslutade att åter-

remittera ärendet till service- och tekniknämnden med förtydligande av 
svaret på motionen. 
 

I Samhällsbyggnadsförvaltningens pågående projektering av Sjöparken 
finns planer på att anlägga en hundrastgård. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att motionen anses besvarad med anledning av samhällsbyggnadsför-
valtningens pågående projektering av Sjöparken som innehåller en hund-
rastgård. 

 
Underlag 

1. Motion. 
2. Service- och tekniknämnden 2016-06-16 § 139. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 188. 

4. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 20. 
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5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 37. 
 

Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  

 
att motionen anses besvarad med anledning av samhällsbyggnadsför-

valtningens pågående projektering av Sjöparken som innehåller en hund-
rastgård. 
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§ 84 
 

Avtal personella merkostnader LKAB 

 
KS/2017:200   106 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna förslag till avtal för personella merkostnader. 

 
Ärendebeskrivning 
Den 10 april 2012 tecknade Kommunen och LKAB ett Samarbetsavtal 

bland annat med syftet att reglera LKAB:s ansvar för uppkomna skador 
till följd av LKAB:s verksamhet (”Samarbetsavtalet”). Enligt Samarbets-

avtalet är Kommunen berättigad till ersättning av LKAB för merkostna-
der. Parterna är överens om att personella merkostnader utgör en sådan 

merkostnad 
 
LKAB ska enligt detta Avtal för år 2017, år 2018 och år 2019 ersätta 

kommunen för kommunens merkostnader för det utökade personalbehov 
som uppstår med anledning av markdeformationer orsakade av LKAB:s 

gruvverksamhet i Malmberget.  
 
I Avtalet avses med utökat personalbehov personella resurser i form av 

hos kommunen anställd personal för planering, ledning, informations-
verksamhet och internkontroll relaterad till stadsomvandlingen och orsa-

kade av eller att hänföra till Omvandlingsprocessen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Gällivare kommun erhåller ersättning för de personella merkostnader 
som samhällsomvandlingen orsakar. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggandsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslag till avtal för personella merkostnader. 

 
Underlag 

1. Avtal personella merkostnader. 
 
 










