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Utdragsbestyrkande

§ 1

Omfördelning av investeringsmedel med anledning av upphandling 
Sjöparkskolan
KS/2019:134 - 042

Kommunstyrelsen beslutar

att omfördela investeringsramen enligt följande:
- Till projekt 4412501 tillföra 1500 tkr från 89901 ”Investeringsreserv” 
- Till projekt 4412501 tillföra 1000 tkr från projekt 44117 ”Utökning 
förskoleavdelning Myranskola”
- Till projekt 4412501 tillföra 1000 tkr från projekt 25004 ”Yttre 
miljö/Gestaltningsprogram”
- Till projekt 4412501 tillföra 500 tkr från projekt 34305 ”Nya 
Skoterleder”
- Till projekt 4412501 tillföra 500 tkr från projekt 24015 ”Akuta 
reparationer genonfartsvägar” 
- Till projekt 4412501 tillföra 500 tkr från projekt 24000 ”Dundret vägen”
- Till projekt 4412501 tillföra 1000 tkr från projekt 25000 ”Lekparker” 
- Till projekt 4412501 tillföra 1000 tkr från projekt 20199 ”Tyngre 
maskiner”,

att resterande 4000 tkr tas från ”ramen Fastigheterer reinvesteringar”, 
dels från överskott 2018 samt nya medel 2019,

att till budgetbeslut 2020 föreslå återföra ovanstående medel till 
respektive projekt. 

Paula Palmqvist (SD) avstår från att delta i beslutet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Inom investeringsram har till skolsturktur satsningar för upprustning 
Sjöparken reserverat 50,0 mkr i KF budget. År 2018 26,0 mkr samt år 
2019 24,0 mkr. 

I den första upphandlingen juli 2018 kom ett anbud 57,6 mkr, vilket 
skulle med oförutsett och OH gett en totalkostnad på 72 mkr. Detta 
förkastade då finansiering saknades. 

En del av byggnationen som omfatta ca: 18 %, har tagits bort från 
projektet och utförs av kommunens RAM - upphandlade entreprenörer. 
Denna del beräknas kosta 9,3 mkr. Resterande del har upphandlat på 
nytt. Avsikten är att blir färdig med hela skolstrukturprojektet till 
december 2019. 
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Efter ny upphandling har genomfört på resterande del beräknas 
kostnaden till följande:
-   9,3 mkr kostnad RAM ink oförutsett och OH
- 39,4 mkr lägsta entreprenadanbud
-   6,0 mkr oförutsett
-   6,3 mkr OH (byggherre, projektering, bygglov m.m.)

61,0 mkr totalkostnad 

För att finansiera underskotte på 11,0 mkr bör en omfördelning sker i 
ramen 2019, enligt förslag till beslut.  

Ekonomiska konsekvenser
Om investeringen inte genomförs uteblir besparing hos barn och 
utbildningsförvaltningen från 2020 med 1,5 mkr.  

Konsekvenser för barn och ungdomar
Om man inte genomför investeringen ifråga. Kan det bli svårt att 
genomföra planera skolstruktur. Detta i sin tur medför svårighet att få 
tillräcklig med behöriga lärare till högstadielever.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att omfördela investeringsramen enligt följande:
- Till projekt 4412501 tillföra 1500 tkr från 89901 ”Investeringsreserv” 
- Till projekt 4412501 tillföra 1000 tkr från projekt 44117 ”Utökning 
förskoleavdelning Myranskola”
- Till projekt 4412501 tillföra 1000 tkr från projekt 25004 ”Yttre 
miljö/Gestaltningsprogram”
- Till projekt 4412501 tillföra 500 tkr från projekt 34305 ”Nya Skoter-
leder”
- Till projekt 4412501 tillföra 500 tkr från projekt 24015 ”Akuta repara-
tioner genonfartsvägar” 
- Till projekt 4412501 tillföra 500 tkr från projekt 24000 ”Dundret vägen”
- Till projekt 4412501 tillföra 1000 tkr från projekt 25000 ”Lekparker” 
- Till projekt 4412501 tillföra 1000 tkr från projekt 20199 ”Tyngre 
maskiner”,

att resterande 4000 tkr tas från ”ramen Fastigheterer reinvesteringar”, 
dels från överskott 2018 samt nya medel 2019,

att till budgetbeslut 2020 föreslå återföra ovanstående medel till 
respektive projekt. 
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Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP)

att omfördela investeringsramen enligt följande:
- Till projekt 4412501 tillföra 1500 tkr från 89901 ”Investeringsreserv” 
- Till projekt 4412501 tillföra 1000 tkr från projekt 44117 ”Utökning 
förskoleavdelning Myranskola”
- Till projekt 4412501 tillföra 1000 tkr från projekt 25004 ”Yttre 
miljö/Gestaltningsprogram”
- Till projekt 4412501 tillföra 500 tkr från projekt 34305 ”Nya Skoter-
leder”
- Till projekt 4412501 tillföra 500 tkr från projekt 24015 ”Akuta repara-
tioner genonfartsvägar” 
- Till projekt 4412501 tillföra 500 tkr från projekt 24000 ”Dundret vägen”
- Till projekt 4412501 tillföra 1000 tkr från projekt 25000 ”Lekparker” 
- Till projekt 4412501 tillföra 1000 tkr från projekt 20199 ”Tyngre 
maskiner”,

att resterande 4000 tkr tas från ”ramen Fastigheterer reinvesteringar”, 
dels från överskott 2018 samt nya medel 2019,

att till budgetbeslut 2020 föreslå återföra ovanstående medel till 
respektive projekt. 
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§ 2

Upphandling Sjöparksskolan nya högstadiet
INK/2018:84 - 052

Kommunstyrelsen beslutar

att anbud från Bygg City Luleå AB antas och avtal tecknas under 
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att 
förvaltningsdomstolen inte förordnar om åtgärd.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattas av om- och tillbyggnad av Sjöparksskolan 
inklusive markarbeten i enlighet med den nya skolstrukturen. 
Entreprenaden omfattar en nybyggnadsyta på ca 500 m2 BTA, 
ombyggnad/upprustningsyta på ca 5000 m2 BTA samt utvändiga 
markarbeten på ca 2000 m2. 

Inköpsfunktionen har av service- och teknikförvaltningen fått i uppdrag 
att upphandla entreprenör för ändamålet.

Anbud har inkommit från följande:
1. Bygg City Luleå AB
2. NYAB Sverige AB
3. Peab Sverige AB
4. TN Bygg och Fastighet AB

Sammanställning av anbuden enligt bilaga – Sammanställning samt 
Kvalificering & utvärdering dat. 2019-01-03.

Efter genomför anbudsutvärdering framkom det att nedan angiven 
anbudsgivare lämnat det prismässigt lägsta anbudet.

1. Bygg City Luleå AB

Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för Lagen om 
offentlig upphandling (LOU).

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande avdelnings investeringsbudget. 
Anbudssumman uppgår till 39 325 470 SEK exkl. moms.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Upphandlingen innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar i 
och med att skolan renoveras och anpassas efter den nya skolstrukturen.
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Förslag till beslut
att anbud från Bygg City Luleå AB antas och avtal tecknas under 
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att 
förvaltningsdomstolen inte förordnar om åtgärd.

Underlag
1. Sammanställning dat. 2019-01-03
2. Kvalificering & Utvärdering dat. 2019-01-03
3. Förfrågningsunderlag dat. 2018-09-07

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och 
Paula Palmqvist (SD)

att anbud från Bygg City Luleå AB antas och avtal tecknas under 
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att 
förvaltningsdomstolen inte förordnar om åtgärd.
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§ 3

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden, 2019-2022
KS/2018:827 - 101

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att annonsera i kometen och på kommunens webplats under mandat-
perioden 2019-2022.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Enligt nya kommunallagen 2018, 8 kap. § 10 ska kommunen på sin 
webbplats ha en anslagstavla som även ska innehålla kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden. Kravet på annonsering i orts-
tidningar tas bort.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 326.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och 
Paula Palmqvist (SD) 

att annonsera i kometen och på kommunens webplats under mandat-
perioden 2019-2022.
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§ 4

Att utse skolchef
KS/2018:965 - 022

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att förvaltningschef utses till skolchef.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Med anledning av ändringar i skolagen Lag (2018:608) har det tillkommit 
en reglering i Skollagen (2010:800). Av 2 kap. 8 a § framgår att:

Skolchef
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med 
att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse 
en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten. Lag (2018:608).

De nya bestämmelserna i 2 kap. 8 a § i den nya lydelsen tillämpas första 
gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att förvaltningschef utses till skolchef från och med den 1 januari 2019.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-11-27 § 180.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 314.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (S) 

att förvaltningschef utses till skolchef.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons 
m.fl. förslag.
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§ 5

Överföring av arkiv med anledning av ny övergripande kommun-
organisation
KS/2018:720 - 004

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att arkivansvaret för de verksamheter som byter myndighet från Barn-, 
utbildning- och kulturnämnden till kommunstyrelsen, övertas av 
kommunstyrelsen

att de nya verksamheterna under kommunstyrelsen får i uppdrag att 
avskilja berörda arkivhandlingar från Barn- utbildning- och 
kulturnämnden för införlivning med kommunstyrelsens arkiv.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-11-05, § 104, beslutat om en ny över-
gripande kommunorganisation. Förändringen innebär att service- och 
tekniknämnden försvinner och att nämndens ansvar övertas av 
kommunstyrelsen där ärenden kommer att hanteras av två utskott 
knutna till kommunstyrelsen. Samhällsplaneringsutskottet får i uppdrag 
att hantera teknikfrågor och ett nytt utskott för fritids- och kulturfrågor 
får ansvar för frågor från Service- och tekniknämndens fritidsverksamhet. 
Förändringen innebär vidare att Barn- utbildning- och kulturnämnden 
byter namn till Barn- och utbildningsnämnden och att myndighetens 
ansvar för kulturfrågor förs över till kommunstyrelsen med dess nya 
utskott för fritids- och kulturfrågor.

Arkivlagen (1990:782) reglerar myndigheters möjlighet till att avhända 
sig allmänna handlingar. Myndigheterna avhänder sig normalt sett 
allmänna handlingar genom beslut om gallring eller genom överlämnande 
till arkivmyndighet. Avhändande kan även ske genom att 
arkivmyndigheten genom en överenskommelse eller genom ett ensidigt 
beslut från arkivmyndigheten om övertagande av arkiv. 
Kommunfullmäktige kan dessutom med stöd av 15 § Arkivlagen besluta 
om ett överlämnande. Om en myndighet upphör att existera och dess 
verksamhet övertas av annan myndighet behövs inget formellt beslut om 
överlämnande av arkiv till den nya myndigheten. I de lägen då delar av 
en myndighets verksamhet överförs till en annan myndighet behöver 
ansvarsfrågan för arkiv hanteras genom ett beslut som 
kommunfullmäktige fattar med stöd av 15 § Arkivlagen.
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Sammanfattningsvis innebär förändringen att ansvaret för arkiven inom 
Service- och tekniknämnden utan särskilt beslut överförs till kommun-
styrelsen och att kommunstyrelsen efter beslut i kommunfullmäktige kan 
överta ansvaret för arkiv från de verksamheter som genom beslut flyttar 
från Barn-, utbildning- och kulturnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga med anledning av 
ärendet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar bedöms föreligga med 
anledning av ärenden.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta

att arkivansvaret för de verksamheter som byter myndighet från Barn-, 
utbildning- och kulturnämnden till kommunstyrelsen, övertas av 
kommunstyrelsen

att de nya verksamheterna under kommunstyrelsen får i uppdrag att 
avskilja berörda arkivhandlingar från Barn- utbildning- och 
kulturnämnden för införlivning med kommunstyrelsens arkiv.  

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 316.
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§ 6

Omdisponering från investeringsobjekt i 2018 års budget till ny 
flygbränslestation Gällivare flygplats
KS/2018:984 - 537

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att flygbränslestationen avser att tillhandahålla flygfotogen benämnd 
JET-A1,

att omdisponera 2 871 588 kronor från projekt 71005, 702 000 kronor 
från projekt 71006 samt 1 792 346 kronor från projekt 71046 till projekt 
71007 ny tankstation Lapland Airport.

Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ajournering kl. 11:40-13:00.

Ärendebeskrivning
Vid Gällivare flygplats äger Air BP flygbränslestationen. I detta ingår även 
att de innehar miljötillståndet och ansvaret för skötsel och underhåll. På 
uppdrag från Air BP fungerar flygplatsen som föreståndare för 
anläggningen i den dagliga verksamheten som tankställe för flygbränsle. 

I och med att Air BP sett över sin framtida verksamhet i Sverige så har 
de lämnat ett förslag till flygplatsen vad gäller ansvarsfördelningen av 
ägandet och driften av befintlig bränslestation. 

Förslaget från BP innebär att Gällivare kommun och flygplatsen tar över 
bränslestationen och driver den på eget tillstånd fr.o.m. april 2019. Air 
BP skulle för egen del fortsätta att leverera bränsle till flygplatsen under 
en bestämd tid istället för en regelrätt köpeskilling. Detta skulle ske efter 
att en miljöundersökning genomförts av marken i anslutning till 
anläggningen. 
Undersökningen skulle bekostas av BP.

Service- och teknikförvaltningen föreslår istället för att ta över en 
flygbränslestation från tidigt 70-tal att en helt ny station enligt dagens 
miljökrav byggs på alternativt ställe och att BP avvecklar och river sin 
anläggning. Ev sanering av mark ligger också inom detta åtagande.
Gällivare kommun bygger en helt ny station i anslutning till nuvarande 
station. Omfattning samt kostnader enligt nedan. 
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Disciplin   Kostnad
Mek och Projektledn     616 200 kr
EL, Instrument och styrning  1 300 000 kr
En ny 70 m3 tank     368 000 kr
Rör pump armatur  1 200 000 kr
Ny betongplatta     713 452 kr
Spillplatta samt OFA     710 000 kr
Väderskydd/byggnad     616 000 kr
Påkörningsskydd       20 000 kr
Ny tankbil   2 000 000 kr
Byggherre oförutsett. 14%   1 050 000 kr

Summa kostnad   8 600 000 kr

Service- och teknikförvaltningen föreslår att finansiering sker via 
överskottet från investeringsobjekten enligt nedan redovisat 
omdisponeras till projektet Lapland Airport ny flygbränslestation

Konto 71005 toppning 2 871 588 kr                                
Konto 71006 sop-/blåsaggregat    702 000        
Konto 71046 utveckling flygplats 3 792 346 kr 
Bef. konto 71007 ny tankstation 1 237 237 kr

Total finansiering 8 603 171 kr 

Ekonomiska konsekvenser
Omdisponering inom befintliga budgetramar. Vi blir fria att upphandla 
bränslet och genom prispålägg finasera anläggningen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdom.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att flygbränslestationen avser att tillhandahålla flygfotogen benämnd JET-
A1,

att omdisponera 2 871 588 kronor från projekt 71005, 702 000 kronor 
från projekt 71006 samt 3 792 346 kronor från projekt 71046 till projekt 
71007 ny tankstation Lapland Airport.

Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2018-11-26 § 137.
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)

att flygbränslestationen avser att tillhandahålla flygfotogen benämnd 
JET-A1,

att omdisponera 2 871 588 kronor från projekt 71005, 702 000 kronor 
från projekt 71006 samt 1 792 346 kronor från projekt 71046 till projekt 
71007 ny tankstation Lapland Airport.
 
Lars Alriksson (M) yrkar

att Gällivare kommun tar över befintlig tankstation, samt

att saneringskostnader bekostas av Air BP.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ord-
förande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i 
enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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§ 7

Nya riktlinjer skolskjuts
KS/2018:967 - 623

Kommunstyrelen beslutar 

att återremittera ärendet för att se över sträckorna för på – och 
avstigningsplats.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Bestämmelser om skolskjuts finns i skollagen och är en lagstadgad 
rättighet för elever som bor långt från skolan. Bestämmelsens lydelse är 
densamma för elever i grundskola, grundsärskolan och gymnasiesär-
skolan. Från och med hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk och 
skolpliktig vilket innebär att även elever i förskoleklass kan ansöka om 
skolskjuts.

Huruvida eleven är berättigad till skolskjuts eller inte beror på hur långt 
den har till skolan, trafikförhållandena, om du har något funktionshinder 
eller om det finns någon annan särskild omständighet. Den 
grundläggande rätten till skolskjuts gäller från en plats i anslutning till 
hem och till den skola där kommunen har placerat eleven och tillbaka.
Kommunen ordnar i första hand skolskjuts med bussar i linjetrafik. Men 
bor eleven på en plats där det inte är möjligt att ta sig till och från skolan 
med linjetrafik, kan det vara aktuellt med skolskjuts i särskilt upp-
handlade bussar, mindre bussar, taxibilar eller färdtjänstfordon. Mindre 
fordon nyttjas enbart för transporter som omfattar ett färre antal barn 
och där det ej är möjligt att nyttja linjebuss.
Bestämmelserna i skollagen är utformade på ett sådant sätt att de 
lämnar utrymme för kommunerna att göra egna övervägande och 
bedömningar. För att kunna planera och genomföra skolskjuts måste det 
därför finnas regler som kompletterar skollagens bestämmelser.

Barn- utbildning- och kulturnämnden har 2018-09-04 § 125 beslutat om 
Nya riktlinjer för skolskjuts. Detta  är ej korrekt då det är 
kommunfullmäktige som är slutinstans.
 
Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att säga vilka ekonomiska konsekvenser de nya riktlinjerna 
för skolskjuts innebär. Orsaken är att det finns för stora variationer på 
skolor, var barnen bor som exempelvis växelboende, där en föräldern bor 
i tätorten och andra på landsbygden.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till nya riktlinjer för skolskjuts.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Riktlinjer förskrift skolskjuts.
3. Kartor som visar avståndsgränser/upptagningsområde för respektive 
skola.
4. Jämförelse avstånd skolskjutsar andra kommuner i Norrbotten.
5. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-11-27 § 183.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 320.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar

att återremittera ärendet för att se över sträckorna för på – och 
avstigningsplats.

Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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§ 8

Ny taxa för kollektivtrafiken, tätortstrafiken
KS/2018:249 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar

att den utökade kostanden på 500 tkr för att införa gratis taxa för 
ungdomar 6-19 år tas från kommunstyrelsen till förfogande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-11-06 KS/2018:249 § 149,

att anta taxa för kollektivtrafiken 2019.

Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till följande taxa inom 
nämndens verksamhetsområde:

Taxa för kollektivtrafiken

Fullmäktige beslutade 2018-11-06 KS/2018:249-0031 att taxan för barn 
och ungdom skulle utgå då Gällivare kommunaccepterat erbjudandet från 
Länstrafiken  att vara med i projektet 6-19 kortet där alla barn och 
ungdomar erbjuds gratis buss och tågtrafik på alla linjer i Norrbotten.

2018-12-04 meddelade Länstrafiken att projektet blir framflyttad till 
2020 på grund av att alla kommuner inte tacka ja. För de kommuner som 
inte tackat ja har det handlat om att de ä är tveksamma till 
finansieringen och att inte beräkningsmodellen varit helt transparent och 
lätt att förstå.

Länstrafiken kommer att fortsätta sitt arbetet med projektet och kommer 
under 2019 presentera en ny beräkningsmodell där ingen kommun ska få 
en ökad kostnad jämfört med den modell som legat till underlag för 
beslut. 6-19 projektet är ett viktigt och positivt projekt som bör träda i 
kraft. Målsättning med projektet har varit att få fler att åka kollektivt och 
samtidigt tänka på miljön. Utifrån att projektet har blivit framflyttat 
föreslår kollektivtrafikansvarig att man inför ”gratis busstrafik för alla 
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barn och ungdomar i kollektivtrafiken. Däremot behöver alla som åker i 
busstrafiken ett kort  för att registrerar bussresan. Kommunfullmäktige 
har sedan tidigare beslutat om en kortavgift på 100 kronor.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv och inryms inom nuvarande budget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget är positivt för alla barn och ungdomar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att den utökade kostanden på 500 tkr tas från kommunstyrelsen till 
förfogande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-11-06 KS/2018:249 § 149,

att anta taxa för kollektivtrafiken 2019.

Underlag
1. Taxa
2. Jämförelse
3. Brev från Länstrafiken angående 6-19 kortet
4. Biljettpriser.
5. Kommunfullmäktige 2018-11-06 § 149.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 324.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar 

att den utökade kostanden på 500 tkr för att införa gratis taxa för 
ungdomar 6-19 år tas från kommunstyrelsen till förfogande

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-11-06 KS/2018:249 § 149,

att anta taxa för kollektivtrafiken 2019.
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Lars Alriksson (M) yrkar

att anta Länstrafiken i Norrbottens biljettpriser för enkelbiljetter och 
periodkort som taxa för busstrafiken inom tätorten för 2019,

att upphöra med försäljning av hel- och halvårskort förutom barn- och 
ungdomskortet där taxan sätts till 450 kr.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Birgitta Larssons förslag.
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§ 9

Nominering till Norrbottens Kommuners Socialberedning, 2019-2022
KS/2018:910 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Johannes Sundelin (S) och Josefin Rynbäck (MP).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Socialberedningen ansvarar för frågor som rör socialpolitik och 
individomsorg samt andra närliggande frågor. Beredningen består av sju 
ledamöter och fem ersättare. Dessutom utser styrelsen inom sig en 
ordförande för beredningen. Ledamot bör representera socialnämnd eller 
motsvarande i den egna kommunen med mandat, förslagsvis ordförande 
eller vice.

Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot samt en manlig 
och en kvinnlig ersättare.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att nominera Johannes Sundelin (S) och Josefin Rynbäck (MP).
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§ 10

Nominering till Norrbottens Kommuners Barn och Utbildningsberedning, 
2019-2022
KS/2018:911 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Jenny Johansson-Jänkänpää (MP) och David  Väyrynen (V).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsberedningen bereder frågor med anknytning till 
förskola, skola och övrig utbildning.

Beredningen består av sju ledamöter och fem ersättare. Dessutom utser 
styrelsen inom sig en ordförande för beredningen. Ledamot bör 
representera barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande i den egna 
kommunen, med mandat, förslagsvis ordförande eller vice.

Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot samt en manlig 
och en kvinnlig ersättare.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att nominera Jenny Johansson-Jänkänpää (MP) och David  Väyrynen (V).
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§ 11

Nominering till Norrbottens Kommuners Valberedning, 2019-2022
KS/2018:912 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att inte nominera någon.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Valberedningens uppdrag är att bistå förbundsfullmäktige och styrelsen i 
valfrågor. Beredningen består av fem ledamöter.

Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot.
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§ 12

Nominering till Norrbottens folkhälsopolitiska råd, 2019-2022
KS/2018:913 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Birgitta Larsson (S).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Norrbottens folkhälsopolitiska råd har uppdraget att prioritera 
aktiviteter utifrån den folkhälsopolitiska strategin. I rådet ingår 
ledamöter för Norrbottens kommuner och Region Norrbotten.

Norrbottens kommuner representeras av en från styrelsen och ytterligare 
två ledamöter.

Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot.

Yrkande
Karl-Erik Tavalsaari (V) yrkar

att nominera Birgitta Larsson (S).
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§ 13

Nominering till Representation i Region Norrbottens Kulturberedning, 
2019-2022
KS/2018:914 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Sanna Nilsson-Ylitalo (MP).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Föreligger nomineringar till representation i Region Norrbottens kultur-
beredning, 2019-2022.

Kulturberedningen har uppdraget att samordna kulturfrågor mellan 
kommunerna och Region Norrbotten. Kulturberedningen är också ett 
beredningsorgan för regionstyrelsen i Norrbotten. Norrbottens kommuner 
representeras av två styrelseledamöter och ytterligare sex ledamöter. 
Ledamot bör representera kulturnämnd eller motsvarande i den egna 
kommunen, med mandat förslagsvis ordförande eller vice.

Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot. 

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att nominera Sanna Nilsson-Ylitalo (MP).
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§ 14

Nominering till Styrelsen för Teknikens hus, 2019-2022
KS/2018:915 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Magnus Johansson (S).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Norrbottens kommuner representeras av en ordinarie ledamot och en 
ersättare.

Att nominera en kvinnlig och en manlig ledamot.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att nominera Magnus Johansson (S).
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§ 15

Nominering till Tillgänglighetsrådet, 2019-2022
KS/2018:916 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Henrik Ölvebo (MP).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Föreligger nominering till Tillgänglighetstrådet, Norrbottens kommuner 
2019-2022.

Norrbottens kommuner representeras av tre ordinarie ledamöter och tre 
ersättare.

Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari  (V) yrkar

att nominera Henrik Ölvebo (MP).
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§ 16

Nominering till Jämställdhetsdelegationen/Länsstyrelsen, 2019-2022
KS/2018:917 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Jeanette Wäppling (V).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Norrbottens kommuner representeras av två ledamöter och två ersättare.

Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att nominera Jeanette Wäppling (V).
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§ 17

Delgivningar
KS/2018:1000 - 259,KS/2018:26 - 107,KS/2018:30 - 107,KS/2018:32 - 
107,KS/2018:33 - 107,KS/2018:566 - 108,KS/2018:593 - 
108,KS/2018:764 - 102,KS/2018:818 - 047,KS/2018:908 - 
875,KS/2018:956 - 007,KS/2018:981 - 133,KS/2019:10 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär:

Cirkulär 18:46, Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän över-
klagas genom förvaltningsbesvär.

Cirkulär 18:47, Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten 
för år 2018.

Cirkulär 18:48, Budgetförutsättningar för åren 2018-2021.

Cirkulär 18:49, Hyreshöjning fr o m den 1 januari 2019 för lokaler med 
avtal knutna till konsumentprisindex, KPI.

Cirkulär 18:50, Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus 
i bostadsrättsform.

Cirkulär 18:60, Ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm för år 2019.

Cirkulär 18:61, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 
enligt SoL för år 2019.

Cirkulär 18:63, Omsorgsprisindex (OPI).

Cirkulär 18:62, Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj 
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019.

KS 2018.981 133
Migrationsverket har den 4 december 2018 inkommit med fastställd 
årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2019.
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KS 2018:818 047
Boverket har den 19 november 2018 beslutat enligt förordningen 
(2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande, 
dnr 5742/2018.
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KS 2018:593 108
Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen har den 13 november 2018 
beslutat att avvisa Vassaraälvföreningens överklagan gällande detaljplan 
för del av Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74 i Gällivare kommun, 
Mål nr P 1954-18.

KS 2018:566 108
Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen har den 28 november 
2018 beslutat att avvisa överklagan gällande detaljplan för del av 
Silfwerbrandshöjden, Gällivare 76:1 i Gällivare kommun, 
Mål nr P 1867-18.

KS 2018:764 102
Länsstyrelsen Norrbotten har den 30 november 2018 beslutat om 
förordnande av vigselförrättare enligt 4 kap 3 § äktenskapsbalken, 
dnr 214-12073-18.

KS 2018:956 007
Revisorerna i Gällivare kommun har den 29 november 2018 inkommit 
med revisionsrapport, Barn och unga – handläggning och dokumentation 
inom socialtjänsten, Gällivare kommun, samt slutdokument. 

KS 2018:26 107
Top Bostäder AB, protokoll 2018-10-26.

KS 2018:30 107
Lokala brottsförebyggande rådet i Gällivare kommun, minnesanteckning 
2018-11-07 och 2018-12-12.

KS 2018:908 875
Hembygdsföreningen har den 13 november 2018 inkommit med en 
skrivelse angående hembygdsmuseet.

KS 2018:1000 259
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har den 12 december 2018 
inkommit med en skrivelse om stöd angående att stoppa byggandet av 
nytt kärnkraftverk på finska sidan Bottenviken. 

KS 2018:5676
Skrivelse har inkommit den 22 november 2018 angående Östra 
Malmberget.

KS handling 2018:6361
2018-12-19 Politiker i styrgrupper för samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Protokoll har inkommit från:

Barn-, utbildning och kulturnämnden, 2018-11-27.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 2018-11-29.
Socialnämnden, 2018-11-01.
Kommunala pensionärsrådet, 2018-11-28.
Rådet för funktionshinderfrågor, 2018-12-11.

Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.
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§ 18

Delegationsbeslut
INK/2018:45 - 054,KS/2018:820 - 805,KS/2018:904 - 805,KS/2018:941 
- 805,KS/2018:943 - 805,KS/2018:946 - 805,KS/2018:947 - 
805,KS/2018:948 - 805,KS/2018:949 - 805,KS/2018:986 - 
100,KS/2019:11 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Minoritetsspråkshandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen 
fattat följande beslut:

KS 2018:947 805
2018-11-26 att bevilja 29 530 kr till äldreomsorgen i Gällivare kommun.

KS 2018:820 805
2018-11-26 att bevilja 2 365 kr till Enen, avdelning Daggdroppen, för 
inköp av råvaror för gemensam aktivitet för brukarna vid matlagning.

KS 2018:946 805
2018-11-26 att bevilja 8 000 kr till Gällivare Finska klubb för 
arrangemang avseende Finlands självständighetsdag.

KS 2018:904 805
2018-11-26 att bevilja 6 200 kr till Enens serviceboende, för att kunna 
genomföra aktiviteten med de boende, att uppmärksamma Finlands 
självständighetsdag.

KS 2018:941 805
2018-11-26 att bevilja 9 000 kr till Älvgården för gemensam aktivitet på 
finska.

KS 2018:949 805
2018-11-26 att bevilja Gällivare bibliotek 10 000 kr för att anordna 
sagostund på lulesamiska.

KS 2018:943 805
2018-11-26 att bevilja minoritetsspråksmedel om 30 000 kr för att 
genomföra eventet på äldreboendena i Gällivare kommun, att 
uppmärksamma Finlands självständighetsdag.
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2018:948 805
2018-11-26 att bevilja ansökan om 28 200 kr till Gällivare kommun, 
äldreomsorgspedagog, att genomföra aktiviteter under 2019 på 
kommunens äldreboenden. 

Folkhälsostrategen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 
beslut:

KS 2018:986 100
2018-11-19 att avslå ansökan från Malmbergets Pensionärers 
Bowlingförening om bidrag, avseende medlemsresor.

KS 2018:986 100
2018-11-19 att bevilja 20 000 kr till Tekken Karate Wadokai-Do för 
karateverksamhet.

KS 2018:986 100
2018-11-19 att avslå ansökan från Stöldskyddsföreningen och organisa-
tionen ”Samverkan mot Brott” om bidrag, för verksamhet 2019 och 
2020.

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegation 
av kommunstyrelsen fattat följande beslut:

KS 2018:45 050
2018-10-31 att anta anbud för konstnärlig gestaltning is- och 
evenemangsarena, Gällivare kommun.

Förslag till beslut
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 19

Kurser, konferenser samt återkoppling
KS/2019:12 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga kurserna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda kurser vid kallelsens utskick:

1. Folk och kultur – inbjudan till kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 6-9 
februari 2019.

2. IT Norrbotten, Norrbottens E-nämnd, Norrbottens kommuner och 
Region Norrbotten – inbjudan till Digitalisering – från ord till handling i 
Luleå 1 februari 2019.

3. Intern politikerutbildning 25 januari 2019 – obligatorisk för nya 
ledamöter, frivilligt för övriga politiker. Anmälan senast 14 januari 2019.

4. Presidieutbildning – Söderstedts 14 februari 2019.

5. Politikerutbildning, Söderstedts 15 februari 2019 – för samtliga 
ledamöter, revisorer m.fl. Anmälan senast 1 februari 2019.
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§ 20

Information om samhällsomvandlingen
KS/2019:14 - 000

Kommunstyrelsen beslutar

att hänskjuta informationen till kommunstyrelsens sammanträde 
25 februari 2019.

Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunstyrelsens sammanträden informerar 
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om det aktuella 
läget gällande samhällsomvandlingen.
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§ 21

Detaljbudget kommunstyrelsen inkl. LKF 2019
KS/2018:108 - 041

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 11 februari för att se över budget för hela 
kommunstyrelsens nya verksamhetsområden i och med den nya 
organisationsförändringen. 

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen samt Lapplands 
kommunalförbund (LKF) för 2019.
Kommunstyrelsens driftbudgetram för 2019 beslutas i 
kommunfullmäktige och är grund till detaljbudgeten för 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget finansieras inom fastställda budgetramar.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa förslag till detaljbudget 2019 för kommunstyrelsen inklusive 
LKF.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 11 februari för att se över budget för hela 
kommunstyrelsens nya verksamhetsområden i och med den nya 
organisationsförändringen. 

Propositionsordning
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Maria Åhléns  förslag.
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§ 22

Budgetuppföljning och KS till förfogande
KS/2018:9 - 042,KS/2019:9 - 042

Kommunstyrelsen beslutar

att få en ny fördjupad redovisning av socialnämndens budget under 
första kvartalet,

att för övrigt lägga budgeten till handlingarna.

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

Vid dagens sammanträde informerar Annette Viksten Åhl, socialchef, 
Eva Martinsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, 
Alexander Kult, förvaltningschef miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 
och Rune Blomster, förvaltningschef, service- och teknikförvaltningen och 
Mats Pettersson, kommunchef, om respektive nämnds och styrelses 
budget per november 2018. Thomas Pettersson, ekonomichef informerar 
om helheten i kommunens budget.

Underlag
1. Driftbudgetuppföljning per november 2018.
2. RFB.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att få en ny fördjupad redovisning av socialnämndens budget under 
första kvartalet,

att för övrigt lägga budgeten till handlingarna.
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§ 23

Kommunchefens rapport
KS/2019:13 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen informerar om pågående ärenden och aktuella händelser.

Mats Pettersson, kommunchef informerar om:
- Gällivare Näringsliv
- Dundret
- Rekryteringar
- Dundernet
- Organisation.
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§ 24

Avveckling av förbättringsverksamheten
KS/2018:951 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att Förbättringsverksamheten i Gällivare kommun avvecklas,

att styrdokumentet Förbättringsverksamhet KS/2015:477-100 upphör 
att gälla.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-21 om att införa ett system med 
förbättringsverksamhet för att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter, 
kreativitet och kompetens. Syftet med förbättringsverksamheten var att 
förbättra arbetsmiljön, öka kvalitén och miljömedvetenheten, utveckla 
verksamheten och/eller sänka kostnader för kommunens verksamheter. 

En bedömningskommitté med tjänstemän från förvaltningarna har 
kontinuerligt arbetat med att utreda och poängbedöma de förslag som 
inkommit, och förvaltningschefsgruppen har tagit beslut fyra gånger per 
år.

Under åren 2016-2018  har totalt 73 förslag inkommit. Få av förslagen 
uppfyllde kriterierna för belöning, de allra flesta handlade om ordinarie 
verksamhetsfrågor eller var förslag på sådant som redan finns.

Antal 2016 2017 2018
Inkomna förslag    22    24    27
Belönade      5      3      0
Genomförda      0      0      0

Inget av de 73 inkomna förlagen har genomförts! Inte ens de idéer som 
utsetts till årets bästa förslag (2016 - kontoplan i databas, 2017 – att 
göra Insidan tillgänglig) har gått att genomföra av olika anledningar. 

Eftersom förbättringsverksamheten inte utvecklats som det var tänkt, 
och när det idag finns andra system som premierar nytänkande m.m., 
föreslår bedömningsgruppen och förvaltningschefsgruppen att 
förbättrings-verksamheten läggs ned.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en besparing på budgeterade 70 tkr per år (samt ca 
160 arbetstimmar per år för bedömningsgruppen och FC-gruppen 
tillsammans).

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att Förbättringsverksamheten i Gällivare kommun avvecklas,

att styrdokumentet Förbättringsverksamhet KS/2015:477-100 upphör att 
gälla.

Underlag
1. Personalenhetens tjänsteskrivelse.
2. Styrdokument Förbättringsverksamhet.
3. Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 219.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 304.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  47  (110)

2019-01-07
  

 
 Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 25

Attrahera och behålla medarbetare
KS/2018:525 - 020

Kommunstyrelsen beslutar

att ge personalenheten i uppdrag att de förslag som arbetats fram i 
utredningen ska inarbetas i den övergripande strategiska 
kompetensförsörjningsplanen.

Ärendebeskrivning
Personalenheten har gjort en utredning och föreslagit Kommunstyrelsen 
olika incitament inom området attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare. Kommunstyrelsen tog beslut 2018-05-09 att ge 
Personalenheten i uppdrag att arbeta vidare med 
- rekrytering, praktikplatser, behålla dem man har – arbetsmiljö – 

löneutveckling, slutet av karriären samt kompetensutveckling av 
befintliga medarbetare samt

- att ge personalenheten i uppdrag att utarbeta riktlinjer.

Under samma period har personalenheten beviljats medel för att driva ett 
projekt inom Strategisk kompetensförsörjning med mål att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan för Gällivare kommun. De förslag som 
arbetats fram i utredningen föreslås därför ingå i den övergripande 
strategiska kompetensförsörjningsplanen

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader kan tillkomma i den Strategiska kompetensförsörjningsplanens 
förslag.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inget som utredaren tagit ställning till i utredning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att ge personalenheten i uppdrag att de förslag som arbetats fram i 
utredningen ska inarbetas i den övergripande strategiska 
kompetensförsörjningsplanen.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse Utredning attrahera och behålla medarbetare.
2. Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 302.
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar

att ge personalenheten i uppdrag att de förslag som arbetats fram i 
utredningen ska inarbetas i den övergripande strategiska 
kompetensförsörjningsplanen.
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§ 26

Svar till Gällivare kommuns revisorer - Avtal och projektsamarbete med 
Visit Gellivare Lapland, samt slutdokument
KS/2018:971 - 007

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen prövar aktualiteten i befintliga riktlinjer i 
uppföljning av projektverksamhet,

att kommunstyrelsen säkerställer att fastställda riktlinjer tillämpas av 
organisationen. Detta kan med fördel ske inom ramen för 
internkontrollplan,

att utifrån de uppkomna händelserna drar kommunstyrelsen slutsatsen 
att ärendena skulle ha lyfts upp tidigare för hantering och beslut. 
Kommunstyrelsen anser att utifrån den information och de 
beslutsunderlag samt utifrån de förutsättningar som getts vad gäller 
ärendena, har kommunstyrelsen fattat erforderliga beslut.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har genomfört en 
granskning av kommunens förehavanden med föreningen Visit Gellivare 
Lapland där de bedömer att kommunstyrelsen inte i rimlig utsträckning 
säkerställt att kommunens åtaganden gentemot Visit Gellivare Lapland 
har fullföljts i enlighet med upprättade avtal för drift av turistbyrå samt 
medfinansiering av EU-projektet Destination Capacity Building. Hantering 
av granskade ärenden bedöms endast i begränsad utsträckning har skett 
på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen inom granskade om-
råden bedöms i begränsad utsträckning varit tillräcklig. 

Revisorerna rekommenderar att granskningsområdet utvecklas och att 
följande rekommendationer prioriteras:
Kommunstyrelsen gör ett eget ställningstagande avseende kommunens 
efterlevnad av beslut, avtal och överenskommelser i granskade ärenden
Kommunstyrelsen prövar aktualiteten i befintliga riktlinjer i uppföljning 
av projektverksamhet.

Kommunstyrelsen säkerställer att fastställda riktlinjer tillämpas av 
organisationen. Detta kan med fördel ske inom ramen för 
internkontrollplan.

Utvecklingsenheten bedömer att föreslagna rekommendationer är rimliga 
och ändamålsenliga att genomföra.
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Ekonomiska konsekvenser
Utredningen kommer att medföra ökade kostnader och beroende på vad 
utredningen kommer fram till kan kommunens kostnader för projekt att 
påverkas.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ingen konsekvens för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsen gör ett eget ställningstagande avseende 
kommunens efterlevnad av beslut, avtal och överenskommelser i 
granskade ärenden,

att kommunstyrelsen prövar aktualiteten i befintliga riktlinjer i 
uppföljning av projektverksamhet,

att kommunstyrelsen säkerställer att fastställda riktlinjer tillämpas av 
organisationen. Detta kan med fördel ske inom ramen för 
internkontrollplan.

Underlag
1. Revisionsrapport.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 318.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) Yrkar

att kommunstyrelsen prövar aktualiteten i befintliga riktlinjer i 
uppföljning av projektverksamhet,

att kommunstyrelsen säkerställer att fastställda riktlinjer tillämpas av 
organisationen. Detta kan med fördel ske inom ramen för 
internkontrollplan,

att utifrån de uppkomna händelserna drar kommunstyrelsen slutsatsen 
att ärendena skulle ha lyfts upp tidigare för hantering och beslut. 
Kommunstyrelsen anser att utifrån den information och de 
beslutsunderlag samt utifrån de förutsättningar som getts vad gäller 
ärendena, har kommunstyrelsen fattat erforderliga beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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§ 27

Delegationsrätt till minoritetsspråkshandläggare
KS/2018:11 - 100,KS/2018:969 - 002

Kommunstyrelsen beslutar

att återställa minoritetsspråkshandläggarens delegation.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 26 november § 338 beslutades att 
lyfta delegationsrätten för minoritetsspråkshandläggaren som ärende till 
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att återställa minoritetsspråkshandläggarens delegation.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2018-11-26 § 338.
2. Utredning.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 311.
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§ 28

Medel för bostadsutveckling i Hakkas
KS/2018:899 - 141

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna stöd med 300 000 kr till Hakkasbygdens boende ekonomisk 
förening för bostadsutveckling. Stödet lämnas under förutsättning att 
medfinansiering samt lånelöfte sker enligt affärsplan. Medel anvisas från 
verksamhet 22004 Projektstöd, aktivitet 1423 Lokala projekt.

Ärendebeskrivning
Hakkas bygdens boende eko. förening (HBB) ansöker om 400 tkr i 
utvecklingsmedel för att möjliggöra för en positiv bostadsutveckling i 
Hakkas. HBBs planer är att flytta tre mindre hus från Malmberget till 
Hakkas. Målgruppen är främst äldre, syftet är att skapa 
generationsväxling, dvs. att hus som äldre bor i frigörs för yngre och 
barnfamiljer. 

HBB har genom tidigare projekt visat på professionalitet och stort 
engagemang för bygden. Utvecklingsenheten vill uppmuntra och skapa 
för-utsättningar för föreningar med en sådan drivkraft. HBBs visioner och 
planer är i enighet med Landsbygdsstrategin och Näringslivsstrategin.   

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet avser näringslivfrämjande medel, och påverkar budget 2019. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms medföra positiva effekter för barn och ungdomar. Unga 
vuxna får en större möjlighet till sitt eget första boende och 
generationsskifte kan ske genom att äldre kan flytta till mindre 
lägenheter och barnfamiljer överta deras hus. Fler boendemöjligheter 
möjliggör rekrytering av kvalificerade lärare.  

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
 
att lämna stöd med 300 000 kr till Hakkasbygdens boende ekonomisk 
förening för bostadsutveckling. Stödet lämnas under förutsättning att 
medfinansiering samt lånelöfte sker enligt affärsplan, se underlag. Medel 
anvisas från verksamhet 22004 Projektstöd, aktivitet 1423 Lokala 
projekt.
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Underlag
1. Ansökan.
2. Budget husflytt.
3. Bakgrund och vision HBB.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 307.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att lämna stöd med 300 000 kr till Hakkasbygdens boende ekonomisk 
förening för bostadsutveckling. Stödet lämnas under förutsättning att 
medfinansiering samt lånelöfte sker enligt affärsplan. Medel anvisas från 
verksamhet 22004 Projektstöd, aktivitet 1423 Lokala projekt.
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§ 29

Ansökan om medel från generella statsbidrag flyktingsituation
KS/2018:966 - 133

Kommunstyrelsen beslutar

att 3 525 tkr av de generella statsbidraget för flyktingsituationen överförs 
från kostnadsposten ansvar 80 verksamhet 940 till ansvar 6003 
verksamhet 44010 aktivitet 629 för 2018.

Ärendebeskrivning
Under 2018 erhöll Gällivare kommun 7 507 tkr i generella statsbidrag 
pga. flyktingsituationen.

Barn-, utbildning och kulturförvaltningen begär att 3 525 tkr av dessa 
medel överförs till barn-, utbildning och kulturnämndens budget under 
2018.

Anledningen till begäran är att förvaltningen har tillsatt extra tjänster 
från och med 2016, för att hantera nyanlända barn i förskola och skola. 
Dessa tjänster består av extra skolskötersketjänst för att hälsoundersöka 
och vaccinera nyanlända barn och ungdomar samt förstärkningar i 
förberedelseklass, grundskola och förskola. Vid kontakt med 
vårdnadshavare krävs ofta tolkstöd.

Antalet nyanlända i grundskolan har minskat från 113 elever 2017 till 
109 elever 2018. Under samma period har antalet asylsökande elever, 
vars kostnader för skolgång ersätts av Migrationsverket, minskat från 41 
elever till 12 elever. Många asylsökande elever har lämnat kommunen då 
de utvisats eller fått uppehållstillstånd. Samtidigt har många nyanlända 
tillkommit främst i form av anhöriginvandring. 

Jämfört med 2017 har kostnaderna för nyanlända elever i ordinarie 
undervisningsgrupp minskat. Färre elever finns i ordinarie grupp, fler av 
eleverna i ordinarie undervisningsgrupp har vistats längre tid i Sverige 
och stödbehovet har därför minskat i omfattning. Samtidigt finns fler 
elever i förberedelseklassen där stödet kan samordnas. 

Ekonomiska konsekvenser
Medlen täcker de delar av barn-, utbildning- och kulturnämndens 
underskott som härrör sig till nyanlända i skola och förskola.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Resurser till barn och ungdomar i skola och förskola.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att 3 525 tkr av de generella statsbidraget för flyktingsituationen överförs 
från kostnadsposten ansvar 80 verksamhet 940 till ansvar 6003 
verksamhet 44010 aktivitet 629 för 2018.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Underlag till ansökan om medel från generella statsbidrag flykting-
situation.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-11-27 § 186.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 315.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M)

att 3 525 tkr av de generella statsbidraget för flyktingsituationen överförs 
från kostnadsposten ansvar 80 verksamhet 940 till ansvar 6003 
verksamhet 44010 aktivitet 629 för 2018.
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§ 30

Regler gällande alkohol och droger för anställda inom Gällivare kommun 
samt de kommunala bolagen
KS/2018:955 - 020

Kommunstyrelsen beslutar

att anta Regler gällande Alkohol och droger för anställda inom Gällivare 
kommun samt de kommunala bolagen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2018-06-11 § 160 beslutat om ny struktur för 
dokumentsamling. Utifrån beslutet har personalenheten, tillsammans 
med fackliga representanter och företagshälsovården Adviva, reviderat 
tidigare Alkohol- och drogpolicy samt sett över rutiner för detta. De 
kommunala bolagen har fått regler för Alkohol och droger på remiss. 

Implementering av regler för Alkohol och droger kommer att ske vid 
utbildning för alla anställda under våren 2019. Därefter kommer 
kontinuerlig utbildning avseende Alkohol och droger att ingå i den 
obligatoriska chefs- och skyddsombudsutbildningen för nya chefer och 
skyddsombud. 

Ekonomiska konsekvenser
Implementering beräknas kunna genomföras inom budgetram.
 
Konsekvenser för barn och ungdomar
Om Gällivare kommun har ett bra förebyggande arbete avseende alkohol 
och droger kan det ge positiva effekter för barn och ungdomar. 

Förslag till beslut
att anta Regler gällande Alkohol och droger för anställda inom Gällivare 
kommun samt de kommunala bolagen.

Underlag
1. Regler för Alkohol och droger.
2. För kännedom Rutiner för Alkohol och droger.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 301.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M)

att anta Regler gällande Alkohol och droger för anställda inom Gällivare 
kommun samt de kommunala bolagen.
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§ 31

Tillsyn enligt alkohollagen och enligt tobakslagen i Gällivare kommun
KS/2018:898 - 702

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna den bedömning/hantering som gjorts av verksamheten 
för att åtgärda de brister som påpekats av Länsstyrelsen utifrån 
dokumentation gällande handläggning av alkoholtillstånd.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har 180924 genomfört tillsyn i Gällivare kommun gällande 
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Slutrapport 
utifrån denna tillsyn har inkommit 181108 där Länsstyrelsen 
uppmärksammat brister utifrån tre ”områden” i handläggningen av 
alkoholtillstånd. Dessa brister handlar om att tydliggöra i 
dokumentationen
-när handläggningstiden börjar i ett ärende.
-om sökande har gjort kunskapsprov gällande kunskaper i alkohollagen 
eller om bedömning gjorts om undantag gällande kunskapsprov.
-om sökandes ekonomiska lämplighet

I övrigt konstaterar Länsstyrelsen att Gällivare kommun följer 
lagstiftningen i de delar som granskats och att Länsstyrelsen därmed 
avslutar ärendet.

Bedömning/hantering
Verksamheten som handlägger alkoholtillstånd har gått igenom rapporten 
och har infört rutin om att dokumentation görs utifrån de påpekanden 
som Länsstyrelsen gjort. I övrigt har verksamheten påpekat till Läns-
styrelsen den felkatiga beskrivning som gjorts under rubriken ”organisa-
tion” där det beskrivs att tillsynsansvarig tar beslut om ”tillfälliga 
serveringstillstånd till allmänheten” samt ”ändringar i permanenta 
serveringstillstånd”. Dessa beslut tas enligt kommunstyrelsens delegation 
av ord-förande respektive kommunstyrelsens arbestutskott. 
Länsstyrelsen har inte ändrat sin formulering i slutdokumentet.
 
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att godkänna den bedömning/hantering som gjorts av verksamheten 
för att åtgärda de brister som påpekats av Länsstyrelsen utifrån 
dokumentation gällande handläggning av alkoholtillstånd.

Underlag
1. Tillsynsrapport enligt alkohollagen och tobakslagen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 313.
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§ 32

Utredning ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet 
sällskap i Logegården Hedeberga Gällivare
AlkT/2018:8 - 7022

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för slutet 
sällskap till Logegården Hedeberga i Gällivare med organisationsnummer 
897900-4655. 

Jäv
Birgitta Larsson (S) och Karl-Erik Taivalsaari (V) anför jäv och deltar 
varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Logegården Hedeberga i Gällivare, med organisationsnummer 897900-
4655, har ansökt om gemensamt stadigvarande serveringstillstånd till 
slutet sällskap för deras medlemsloger Oddfellow, Minera Ferrorum, 
Rebeckalogen och Birgittalogen. Logerna är gemensamt andelsägare i 
fastigheten Logegården Hedeberga. De har var för sig enstaka logemöten 
under kalenderåret. Ansökan avser servering i lokalen Logegården 
Hedeberga i avgränsat utrymme. Alkoholservering sker utan vinstintresse 
och i ringa omfattning till logernas medlemmar, och äger rum i lokal där 
det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. 

I ärendet har följande yttrande inhämtats:

Polismyndigheten i Norrbotten finner ingen anledning att sökande skulle 
vara olämpliga att få ett permanent serveringstillstånd enligt ansökan. 
De anser dock att serveringstillståndet ska vävas samman med krav på 
utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 

Socialnämnden i Gällivare kommun har inget att erinra mot att 
serveringstillstånd beviljas för ovanstående fyra loger under förutsättning 
att ansvarsfull servering bedrivs. Logegården på Hedeberga har sedan 
lång tid haft uthyrning och verksamhet av loge karaktär med jubileum 
och festligheter i stort sett året om. Det har inte framkommit några 
alkohol-politiska olägenheter eller störningar från boenden i området till 
socialnämndens kännedom. 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen i Gällivare kommun har inget att 
erinra mot det sökta serveringstillståndet men vill informera att 
verksamheten inte är registrerad för livsmedelsverksamhet. 
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Räddningstjänsten har inga synpunkter efter att Logegården Hedeberga 
åtgärdat de brandskyddsåtgärder som lyftes fram vid tillsyn av lokalerna. 
Ny uppföljande tillsyn kommer göras av Räddningstjänsten under 2019. 

Bedömning
Enligt Alkohollagen 8 kap.2§ (2010:1622) kan stadigvarande tillstånd för 
servering i slutet sällskap meddelas, så kallat klubbrättighet, då enligt 
rättspraxis slutenhet som begrepp är uppfyllt. Bedömning görs att 
matutbud via catering kommer att ske och att servering av mat och 
dryck  sker i en sluten krets under kontrollerade former och därmed kan 
an-sökan bifallas. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för slutet 
sällskap till Logegården Hedeberga i Gällivare med organisationsnummer 
897900-4655. 

Underlag
1. Ansökan.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 312.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för slutet 
sällskap till Logegården Hedeberga i Gällivare med organisationsnummer 
897900-4655. 
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§ 33

Markanvisning Överläraren
KS/2018:342 - 251

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna markanvisning till BoKlok Housing AB för fastigheten 
Gällivare Överläraren 18 enligt till ärendet tillhörande markanvisnings-
avtal, samt 

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltning att för 
kommunens räkning underteckna markanvisningsavtalet.

Jäv
Stefan Ovrell (MP) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller 
beslut.

Reservation
Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
BoKlok Housing AB har inkommit med ett önskemål om att uppföra 
bostäder på fastigheten Gällivare Överläraren 18. BoKlok Housing AB 
föreslås därför genom markanvisning erhålla en förhandlingsoption för 
en eventuell framtida överlåtelse av fastigheten till bolaget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslutet bedöms inte medföra några direkta ekonomiska 
konsekvenser. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för 
barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens samhälls-
planeringsutskott besluta

att godkänna markanvisning till BoKlok Housing AB för fastigheten 
Gällivare Överläraren 18 enligt till ärendet tillhörande markanvisnings-
avtal, samt 

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltning att för 
kommunens räkning underteckna markanvisningsavtalet.
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Underlag
1. Markanvisningsavtal BoKlok Housing AB.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-12-13 § 163.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M)

att godkänna markanvisning till BoKlok Housing AB för fastigheten 
Gällivare Överläraren 18 enligt till ärendet tillhörande markanvisnings-
avtal, samt 

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltning att för 
kommunens räkning underteckna markanvisningsavtalet.

Paula Palmqvist (SD) yrkar

att avslå förslag till beslut,

att tidigare fattat beslut i kommunstyrelsen om att bebygga/detaljplane-
ändra Överläraren 18 skall rivas upp och att beslut om detaljplaneändring 
skall hänskjutas till kommunfullmäktige då vår uppfattning är att ärendet 
är av principiellt viktig karaktär då det rör ”barnens skog” vid Hedskolan,

att förslaget till beslut skall anses medföra negativa konsekvenser för 
barn och unga.

Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl. förslag mot Paula Palmqvists 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik 
Ölvebos m.fl. förslag.
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§ 34

Samråd - detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17 
och Robsam 1:1
KS/2018:530 - 2141

Kommunstyrelsen beslutar

att planläggningen innebär betydande miljöpåverkan
att godkänna avgränsning och innehåll av miljökonsekvensbeskrivningen,

att godkänna samrådshandlingarna för detaljplan för kvarteret Hack-
spetten, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1 m.fl.,

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra samråd.

Ärendebeskrivning
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande 
markanvändning till kvartersmark för gruvindustri, vilket säkerställs inom 
hela planområdet. I planförslaget ges riksintresset för värdefulla ämnen 
och mineraler enligt 3 kap. 7 § Miljöbalken företräde och en fortsatt 
gruvdrift för LKAB säkras. 

Planförslaget möjliggör ändring av gällande detaljplaner från 
användningen allmän plats, kvartersmark för allmänt ändamål-, område 
för centrum-, handel-, skola- och bostad till industrimark för 
gruvverksamhet (J1) . Tre (3) områden ges tillfällig användning 
naturområde för att 
säkerställa att miljözoner anläggs i etapper. Tillfällig användning av 
lokalgata har reglerats i områdets södra del för att säkerställa en ny 
anslutning till västra Malmberget. Del av planområdet i öster (närmast 
kaptensgruvan) stängslas in under 2019.

Enligt gällande fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget, 
Koskullskulle som antogs i maj 2014, är markanvändningen för aktuellt 
planområde utpekat som område för gruvindustri och bostäder. 
Intentionerna för utveckling av västra Malmberget är, enligt den 
fördjupade översiktsplanen, att den befintliga bebyggelsen bör avvecklas 
för att 
möjliggöra den fortsatta gruvverksamheten. När pågående avveckling är 
klar är ambitionen att alla gällande detaljplaner ska vara upphävda eller 
ändrade till områden för industriändamål. Därmed är planförslaget 
förenligt med den fördjupande översiktsplanen.
Planen handläggs med ett utökat förfarande i enlighet med PBL 
(2010:900). 
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Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av planförslaget kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan, därför har en 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.

Ekonomiska konsekvenser
LKAB bekostar planarbetet. Ett avtal kommer att tas fram mellan 
Gällivare kommun och LKAB som reglerar de ekonomiska 
konsekvenserna av genomförandet av planen. Detta kommer att tas upp 
för beslut vid samma tidpunkt som antagandet av detaljplanen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Genomförandet av planen innebär att området kommer att stängslas in, 
vilket kan ses som negativt ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Men i 
takt med att Malmberget avvecklas kommer barn och ungdomar som går 
skola eller är bosatta i Malmberget få sina vistelsemiljöer ersatta med 
nya.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att planläggningen innebär betydande miljöpåverkan
att godkänna avgränsning och innehåll av miljökonsekvensbeskrivningen,

att godkänna samrådshandlingarna för detaljplan för kvarteret Hack-
spetten, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1 m.fl.,

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra samråd.

Underlag
1. Plankarta 
2. Planbeskrivning
3. Miljökonsekvensbeskrivning

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att planläggningen innebär betydande miljöpåverkan
att godkänna avgränsning och innehåll av miljökonsekvensbeskrivningen,

att godkänna samrådshandlingarna för detaljplan för kvarteret Hack-
spetten, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1 m.fl.,

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra samråd.
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§ 35

Parkeringsnormer Gällivare kommun
KS/2018:659 - 514

Kommunstyrelsen beslutar

att anta den nya parkeringsnormen för Gällivare kommun.

Ärendebeskrivning
Den nu gällande parkeringsnormen är framtagen för snart fyrtio år 
sedan, där biltätheten har prognosticerats fram till år 2000. Den gör inte 
någon skillnad huruvida nybyggnationer sker i absoluta centrumlägen, 
eller i mer perifera lägen.
 
För att få en mer situationsanpassad syn på parkeringsbehovet i 
kommunen har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag 
på en 
ny parkeringsnorm. Denna är indelad i två zoner där parkeringstalet i 
centrumlägen är lägre än exploateringar längre ut från centrumkärnan. 
Vidare öppnar den upp för att det går att lösa parkeringsbehovet utanför 
den aktuella fastigheten med exempelvis gemensamma anläggningar 
som kan tjäna flera fastigheter.
 
Den förslagna parkeringsnormen har remitterats till samtliga politiska 
nämnder och partier, mellan 2018-09-03 och 2018-10-15. Inkomna 
yttranden finns sammanställda i särskild bilaga.

Vissa redaktionella ändringar är gjorda, trygghetsboende finns nu 
meddagen som en boendeform samt att beräkningen för medelstorleken 
av lägenheter är uppdaterad med aktuella siffror för vad som uppförs i 
Gällivare idag. Samtliga revideringar finns redovisade på ett försättsblad.    

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta den nya parkeringsnormen för Gällivare kommun.
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Underlag
1. Parkeringsnorm för Gällivare kommun.
2. Sammanställning inkomna yttranden.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-12-13 § 161.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att anta den nya parkeringsnormen för Gällivare kommun.
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§ 36

Att bo i byarna och boka resa med SJ Reseplus
KS/2018:868 - 0091

Kommunstyrelsen beslutar

att medborgarinitiativet därmed är besvarad.

Ärendebeskrivning
Till Gällivare kommun har det inkommit ett medborgarinitiativ från Anna 
Larsson om att kunna boka hela resan via Resplus så att resegarantin 
gäller när tåget är försenat.

Länstrafiken i Norrbotten AB är den som är ansvarig för alla 
inomkommunala och regional busslinjer i Norrbotten. De rapportera även 
in hållplatser till Samtrafiken som laddar trafikdata och lägger upp 
hållplatser och linjer i databasen som är kopplad till nationell försäljning. 
De sträckor som därmed blir sökbara kan kombineras med varandra till 
resekedjor som innehåller olika trafikslag och flera operatörer. Ansvarig 
för kollektivtrafiken har varit i kontakt med Länstrafiken i Norrbotten om 
att håll-platsen i Hakkas inte finns med. Hållplatsen kommer att 
rapporteras in till Samtrafiken och är sökbar from 21 november.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för alla om man kan boka hela resan via Resplus. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
’besluta

att medborgarinitiativet därmed är besvarad.

Underlag
1. Medborgarinitiativ.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 325.

Yrkande
Kjell Hansson (M) yrkar med instämmande av Karl-Erik Taivalsaari (V) 

att medborgarinitiativet därmed är besvarad.
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§ 37

Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig 
aktuell information
KS/2019:15 - 101

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen 
ta upp information från de kommunala råden samt annan aktuell 
information.

Maria Åhlén (S) informerar från samrådsgruppen för Minoritetsspråk.
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§ 38

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
KS/2019:16 - 101

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendeuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2019.
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§ 39

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022
KS/2018:776 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Jeanette Wäppling (V) 2019-2022, Birgitta Larsson (S) 
2019-2022, Henrik Ölvebo (MP) 2019-2022, Karl-Erik Taivalsaari (V) 
2019, Hanna Falksund (MP) 2020 och Maria Åhlén (S) 2021-2022 och 
Lars Alriksson (M) 2019-2022 till ordinarie ledamöter,

att välja Maria Åhlén (S) 2019-2020, Karl-Erik Taivalsaari (V) 2020-2022, 
Jan-Anders Perdal (V) 2019, Pernilla Fagerlönn (V) 2019, Sanna Nilsson 
Ylitalo (MP) 2019-2022, Mattias Liinanki (MP) 2020, Magnus Johansson 
(S) 2021-2022, Mats Rantapää (S) 2021-2022 och Benny Blom (M) 
2019-2022 till ersättare,

att välja Jeanette Wäppling (V) 2019, Henrik Ölvebo (MP) 2020 och 
Birgitta Larsson (S) 2021-2022 till ordförande,

att välja Birgitta Larsson (S) 2019-2020, Henrik Ölvebo (MP) 2021 och 
Jeanette Wäppling (V) 2022 till vice ordförande.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av kommunstyrelsens arbetsutskott. Fem ledamöter och 
fem ersättare varav en ordförande och en vice ordförande ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
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9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande 1
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att välja Jeanette Wäppling (V) 2019-2022, Birgitta Larsson (S) 
2019-2022, Henrik Ölvebo (MP) 2019-2022, Karl-Erik Taivalsaari (V) 
2019, Hanna Falksund (MP) 2020 och Maria Åhlén (S) 2021-2022 till 
ordinarie ledamöter,

Benny Blom (M) yrkar

att välja Lars Alriksson (M) till ordinarie ledamot 2019-2022

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Henrik Ölvebos och Benny Bloms förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos och Benny 
Bloms förslag.

Yrkande 2
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att välja Maria Åhlén (S) 2019-2020, Karl-Erik Taivalsaari (V) 2020-2022, 
Jan-Anders Perdal (V) 2019, Pernilla Fagerlönn (V) 2019, Sanna Nilsson 
Ylitalo (MP) 2019-2022, Mattias Liinanki (MP) 2020, Magnus Johansson 
(S) 2021-2022, Mats Rantapää (S) 2021-2022 till ersättare

Lars Alriksson (M) yrkar

att välja Benny Blom (M) till ersättare 2019-2022

Propositionsordning 2
Ordförande ställer Henrik Ölvebos och Lars Alrikssons  förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos och Lars 
Alrikssons  förslag.
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Yrkande 3
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att välja Jeanette Wäppling (V) 2019, Henrik Ölvebo (MP) 2020 och 
Birgitta Larsson (S) 2021-2022 till ordförande,

att välja Birgitta Larsson (S) 2019-2020, Henrik Ölvebo (MP) 2021 och 
Jeanette Wäppling (V) 2022 till vice ordförande.

Propositionsordning 3
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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§ 40

Val till kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott
KS/2018:779 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Birgitta Larsson (S) 2019-2022, Jeanette Wäppling (V) 
2019-2022, Mattias Liinanki (MP) 2019-2022, Magnus Johansson (S) 
2019, Karl-Erik Taivalsaari (V) 2020 och 2022, Henrik Ölvebo (MP) 2021, 
Lars Alriksson (M) 2019-2022  till ordinarie ledamöter,

att välja Maria Åhlén (S) 2019, Mats Rantapää (S) 2019, Karl-Erik 
Taivalsaari (V) 2019 och 2021, Pernilla Fagerlönn (V) 2020 och 2022, 
Johannes Reinfors (V) 2020, Jan-Anders Perdal (V) 2022, Magnus 
Johansson (S) 2020-2022, Henrik Ölvebo (MP) 2019-2020 och 2022, 
Benny Blom (M) 2019-2022 till ersättare,

att välja Birgitta Larsson (S) 2019, Jeanette Wäppling (V) 2020 och 
2022, Henrik Ölvebo (MP) 2021 till ordförande,

att välja Jeanette Wäppling (V) 2019 och 2021, Birgitta Larsson (S) 
2020, Mattias Liinanki (MP) 2022 till vice ordförande,

att adjungera in Paula Palmqvist (SD) som ledamot från 
Sverigedemokraterna, en ledamot från Malmfältens väl och Norrbottens 
sjukvårdsparti under punkterna huvudtidplan, LKAB-finansiering samt 
aktuella planer och projekt gällande samhällsomvandlingen.

Ärendebeskrivning
Föreligger val kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott. 
Fem ledamöter och fem ersättare varav en ordförande och en vice ord-
förande ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
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Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande 1
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att välja Birgitta Larsson (S) 2019-2022, Jeanette Wäppling (V) 
2019-2022, Mattias Liinanki (MP) 2019-2022, Magnus Johansson (S) 
2019, Karl-Erik Taivalsaari (V) 2020 och 2022, Henrik Ölvebo (MP) 2021 
till ordinarie ledamöter

Benny Blom (M) yrkar

att välja Lars Alriksson (M) 2019-2022 till ordinarie ledamot 

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris och Benny Bloms förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris och 
Benny Bloms förslag.

Yrkande 2
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att välja Maria Åhlén (S) 2019, Mats Rantapää (S) 2019, Karl-Erik 
Taivalsaari (V) 2019 och 2021, Pernilla Fagerlönn (V) 2020 och 2022, 
Johannes Reinfors (V) 2020, Jan-Anders Perdal (V) 2022, Magnus 
Johansson (S) 2020-2022, Henrik Ölvebo (MP) 2019-2020 och 2022 till 
ersättare.

Lars Alriksson (M) yrkar

att välja Benny Blom (M) till ersättare 2019-2022
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Propositionsordning 2
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris och Lars Alrikssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris och 
Lars Alrikssons förslag.

Yrkande 3
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att välja Birgitta Larsson (S) 2019, Jeanette Wäppling (V) 2020 och 
2022, Henrik Ölvebo (MP) 2021 till ordförande,

att välja Jeanette Wäppling (V) 2019 och 2021, Birgitta Larsson (S) 
2020, Mattias Liinanki (MP) 2022 till vice ordförande.

Propositionsordning 3
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris förslag.

Yrkande 4
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att adjungera in en ledamot från Sverigedemokraterna, Malmfältens väl 
och Norrbottens sjukvårdsparti under punkterna huvudtidplan, LKAB-
finansiering samt aktuella planer och projekt gällande 
samhällsomvandlingen.

Paula Palmqvist (SD) yrkar
att adjungera Paula Palmqvist (SD) som ledamot från 
Sverigedemokraterna under punkterna huvudtidplanen, LKAB-finansiering 
samt aktuella planer och projekt gällande samhällsomvandlingen.

Propositionsordning 4
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris och Paula Palmqvists förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris och 
Paula Palmqvists  förslag.
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§ 41

Val till kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott, 
2019-2022
KS/2018:938 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Henrik Ölvebo (MP) 2019 och 2022, Birgitta Larsson (S) 
2019-2022, Karl-Erik Taivalsaari (V) 2019-2022, Sanna Nilsson-Ylitalo 
(MP) 2019-2022, Mats Rantapää (S) 2020, Johannes Reinfors (V) 2021, 
Kjell Hansson (M) 2019-2022  till ordinarie ledamöter,

att välja Hanna Falksund (MP) 2019 och 2022, Mattias Liinanki (MP) 
2019 och 2022, Johannes Reinfors (V) 2019-2020 och 2022, Jan-Anders 
Perdal (V) 2021, Mats Rantapää (S) 2019 och 2021-2022, Magnus 
Johansson (S) 2020, Maria Åhlén (S) 2020, Henrik Ölvebo (MP) 
2020-2021, Jeanette Wäppling (V) 2021, Benny Blom (M) 2019-2022 
till ersättare,

att välja Henrik Ölvebo (MP) 2019 och 2022, Birgitta Larsson (S) 2020, 
Karl-Erik Taivalsaari (V) 2021 till ordförande,

att välja Birgitta Larsson (S) 2019 och 2022, Karl-Erik Taivalsaari (V) 
2020, Sanna Nilsson-Ylitalo (MP) 2021 till vice ordförande.

Ärendebeskrivning
Föreligger val kommunstyrelsens kultur-, ungdoms- och fritidsutskott. 
Fem ledamöter och fem ersättare varav en ordförande och en vice ord-
förande ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
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6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande 1
Birgitta Larsson (S) yrkar

att välja Henrik Ölvebo (MP) 2019 och 2022, Birgitta Larsson (S) 
2019-2022, Karl-Erik Taivalsaari (V) 2019-2022, Sanna Nilsson-Ylitalo 
(MP) 2019-2022, Mats Rantapää (S) 2020, Johannes Reinfors (V) 2021 
till ordinarie ledamöter

Lars Alriksson (M) yrkar

att välja Kjell Hansson (M) 2019-2022 till ordinarie ledamot

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Birgitta Larssons och Lars Alrikssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons och Lars 
Alrikssons förslag.

Yrkande 2
Birgitta Larsson (S) yrkar

att välja Hanna Falksund (MP) 2019 och 2022, Mattias Liinanki (MP) 
2019 och 2022, Johannes Reinfors (V) 2019-2020 och 2022, Jan-Anders 
Perdal (V) 2021, Mats Rantapää (S) 2019 och 2021-2022, Magnus 
Johansson (S) 2020, Maria Åhlén (S) 2020, Henrik Ölvebo (MP) 
2020-2021, Jeanette Wäppling (V) 2021 till ersättare

Lars Alriksson (M) yrkar

att välja Benny Blom (M) 2019-2022 till ersättare

Propositionsordning 2
Ordförande ställer Birgitta Larssons och Lars Alrikssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons och 
Lars Alrikssons förslag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  79  (110)

2019-01-07
  

 
 Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Yrkande 3
Birgitta Larsson (S) yrkar

att välja Henrik Ölvebo (MP) 2019 och 2022, Birgitta Larsson (S) 2020, 
Karl-Erik Taivalsaari (V) 2021 till ordförande,

att välja Birgitta Larsson (S) 2019 och 2022, Karl-Erik Taivalsaari (V) 
2020, Sanna Nilsson-Ylitalo (MP) 2021 till vice ordförande.

Propositionsordning 3
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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§ 42

Val till rådet för funktionshinderfrågor 2019-2022
KS/2018:754 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Henrik Ölvebo (MP) till ordförande,

att välja Birgitta Larsson (S) till ledamot,

att välja Johannes Reinfors (V) till ersättare,

att oppositionen återkommer med förslag till ersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till rådet för funktionshinderfrågor. Två representanter och 
två representantersättare från kommunstyrelsen ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att välja Henrik Ölvebo (MP) till ordförande,

att välja Birgitta Larsson (S) till ledamot,

att välja Johannes Reinfors (V) till ersättare,

att oppositionen återkommer med förslag till ersättare.
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§ 43

Val av representant till samrådsgruppen för minoritetsspråk 2019-2022
KS/2018:795 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Pernilla Fagerlönn (V) till ordförande,

att välja Hanna Falksund (MP) till ersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till samrådsgruppen för minoritetsspråk. En ordförande från 
kommunstyrelsen ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att välja Pernilla Fagerlönn (V) till ordförande,

att välja Hanna Falksund (MP) till ersättare.
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§ 44

Val till kommunala pensionärsrådet 2019-2022
KS/2018:798 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Jeanette Wäppling (V) till ordförande,

att välja Birgitta Larsson (S) till ledamot,

att välja Karl-Erik Taivalsaari (V) till ersättare,

att oppositionen återkommer med förslag till ersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till kommunala pensionärsrådet. En ordförande och en 
ersättare ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att välja Jeanette Wäppling (V) till ordförande,

att välja Birgitta Larsson (S) till ledamot,

att välja Karl-Erik Taivalsaari (V) till ersättare,

att oppositionen återkommer med förslag till ersättare.
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§ 45

Val av kontaktpolitiker i ungdomsrådet 2019-2022
KS/2018:808 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Maria Åhlén (S) och Johannes Reinfors (V) till kontaktpolitiker.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet. Två kontaktpolitiker 
ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att välja Maria Åhlén (S) och Johannes Reinfors (V) till kontaktpolitiker.
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§ 46

Val till rådet för social hållbarhet
KS/2018:753 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Birgitta Larsson (S) till ordförande,

att välja Lars Alriksson till vice ordförande.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till rådet för social hållbarhet. En ordförande och en vice 
ordförande ska väljas.

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti 

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att välja Birgitta Larsson (S) till ordförande

Benny Blom (M) yrkar

att välja Lars Alriksson till vice ordförande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  87  (110)

2019-01-07
  

 
 Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris och Benny Bloms förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris och 
Benny Bloms förslag.
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§ 47

Val av borgerliga begravningsförrättare 2019-2022
KS/2017:2306 - 102,KS/2018:742 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Tomas Junkka (S) och Terttu Kult (V) till borgerliga 
begravningsförrättare 2019-2022.

Ärendebeskrivning
För tiden 2015-2018 har Tomas Junkka (S) och Monica Uimonen varit 
valda. 

Monica Uimonen har avsagt sig uppdraget och entledigats 2018-06-11.

Föreligger val av borgerliga begravningsförrättare. 

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 171.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att välja Tomas Junkka (S) och Terttu Kult (V) till borgerliga 
begravningsförrättare 2019-2022.
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§ 48

Val till E-nämnden 2019-2022
KS/2018:746 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Magnus Johansson (S) till ledamot,

att välja Stefan Ovrell (MP) till ersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till E-nämnden. En ledamot och en ersättare ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att välja Magnus Johansson (S) till ledamot,

att välja Stefan Ovrell (MP) till ersättare.
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§ 49

Val till IT Norrbotten AB 2019-2022
KS/2018:771 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Stefan Ovrell (MP) till ombud,

att välja Magnus Johansson (S) till ombudsersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till IT Norrbotten AB. Ett stämmoombud och en 
stämmoombudsersättare ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att välja Stefan Ovrell (MP) till ombud,

att välja Magnus Johansson (S) till ombudsersättare.
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§ 50

Val till Inlandsbanan AB, 2019-2022
KS/2018:768 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Stefan Ovrell (MP) till kontaktperson,

att välja Mats Rantapää (S) till ombud.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till Inlandsbanan. En kontaktperson samt ett ombud ska 
väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att välja Stefan Ovrell (MP) till kontaktperson,

att välja Mats Rantapää (S) till ombud.
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§ 51

Val till Inlandsbanan Turism
KS/2018:769 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Mats Rantapää (S) till ledamot.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till Inlandsbanan Turism AB.

En ledamot ska väljas.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att välja Mats Rantapää (S) till ledamot.
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§ 52

Val till Inlandskommunernas ekonomiska förening 2019-2022
KS/2018:767 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Stefan Ovrell (MP) till ombud,

att välja Mats Rantapää (S) till ombudsersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till Inlandskommunernas ekonomiska förening. Ett ombud 
och en ombudsersättare ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att välja Stefan Ovrell (MP) till ombud,

att välja Mats Rantapää (S) till ombudsersättare.
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§ 53

Val till Kalix Älvdalens ekonomiska förening 2019-2022
KS/2018:772 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Sanna Nilsson-Ylitalo (MP) till ledamot,

att välja Magnus Johansson (S) till ersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till Kalix Älvdalens ekonomiska förening. En ledamot och en 
ersättare ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att välja Sanna Nilsson-Ylitalo (MP) till ledamot,

att välja Magnus Johansson (S) till ersättare.
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§ 54

Val till Vattendelegationens referensgrupp
KS/2018:783 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Karl-Erik Taivalsaari (V) till kontaktpolitiker,

att välja Mats Rantapää (S) till ersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till vattendelegationens referensgrupp, vattenfrågor. En 
kontaktpolitiker och en ersättare ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att välja Karl-Erik Taivalsaari (V) till kontaktpolitiker,

att välja Mats Rantapää (S) till ersättare.
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§ 55

Nominering till Coompanion Norrbotten AB 2019-2022
KS/2018:744 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Stefan Ovrell till ordinarie ledamot,

att välja Jan-Anders Perdal (V) till ersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger nominering till Coompanion Norrbotten AB:s ekonomiska 
förening. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att välja Stefan Ovrell till ordinarie ledamot,

att välja Jan-Anders Perdal (V) till ersättare.
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§ 56

Val till Laponiatjuottjudus 2019-2022
KS/2018:786 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Birgitta Larsson (S) 2019-2020 till partsrådsombud,

att välja Jeanette Wäppling (V) 2021-2022 till partsrådsombud,

att välja Jeanette Wäppling (V) 2019-2020 till ersättare partsrådsombud,

att välja Birgitta Larsson (S) 2021-2022 till ersättare partsrådsombud.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till Laponiatjuottjudus. En ordinarie och en ersättare till 
styrelsen (tjänstemän) samt ett ordinarie partsrådsombud och en 
ersättare partsrådsombud samt en revisor ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78
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Förslag till beslut
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,

att utse Annica Oskarsson till ordinarie och Pia Sundvall till ersättare 
till Laponiatjuottjudas, 

att utse ordinarie partrådsombud och ersättare partrådsombud till 
Laponiatjuottjudas samt en revisor perioden 2019-2022.

att val till revisor till Laponiatjuottjudas sker vid kommunstyrelsens 
sammaträde 7 januari 2019.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att välja Birgitta Larsson (S) 2019-2020 till partsrådsombud,

att välja Jeanette Wäppling (V) 2021-2022 till partsrådsombud,

att välja Jeanette Wäppling (V) 2019-2020 till ersättare partsrådsombud,

att välja Birgitta Larsson (S) 2021-2022 till ersättare partsrådsombud.
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§ 57

Nominering till Kommuninvest ekonomiska förenings styrelse 2019-2022, 
samt ombud och ombudsersättare
KS/2018:784 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Henrik Ölvebo (MP) till ombud.

Ärendebeskrivning
Föreligger nominering till Kommuninvest ekonomiska förenings styrelse. 
En ledamot ska väljas. 
Ett ombud och en ombudsersättare ska väljas.

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att välja Henrik Ölvebo (MP) till ombud.
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§ 58

Val av ombud till Leader Polaris 2020 årsstämma samt nominering 
styrelse
KS/2018:789 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Mats Rantapää (S) och Maria Åhlén (S) till ombud,

att välja Jan-Anders Perdal (V) till ombudsersättare,

att nominera Karl-Erik Taivalsaari (V) och Hanna Falksund till styrelsen.  

Ärendebeskrivning
Det skall utses två ombud med ersättare och nominering till styrelsen.

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78
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Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att välja Mats Rantapää (S) och Maria Åhlén (S) till ombud,

att välja Jan-Anders Perdal (V) till ombudsersättare,

att nominera Karl-Erik Taivalsaari (V) och Hanna Falksund till styrelsen.  
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§ 59

Val till Norrbottens Energikontor AB, Nenet 2019-2022
KS/2018:796 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Mats Rantapää (S) till ombud,

att välja Jan-Anders Perdal (V) till ersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till Norrbottens Energikontor AB, Nenet. Ett stämmoombud 
och en stämmoombudsersättare ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att välja Mats Rantapää (S) till ombud,

att välja Jan-Anders Perdal (V) till ersättare.
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§ 60

Val till Samrådsgrupp Samebyarna 2019-2022
KS/2018:800 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att Birgitta Larsson (S) väljs till ordförande,

att Jeanette Wäppling (V) väljs till vice ordförande,

att Lars Alriksson (M) väljs till ledamot,

att Henrik Ölvebo (MP), Karl-Erik Taivalsaari (V) och Benny Blom (M) 
väljs till ersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till Samrådsgrupp samebyarna. Tre ledamöter och tre 
ersättare varav en ordförande och vice ordförande ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78
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Yrkande 1
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att Birgitta Larsson (S) väljs till ordförande,

att Jeanette Wäppling (V) väljs till vice ordförande

Benny Blom (M) yrkar

att Lars Alriksson (M) väljs till ledamot

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Henrik Ölvebos och Benny Bloms förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos och Benny 
Bloms förslag.

Yrkande 2
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att Henrik Ölvebo (MP) och Karl-Erik Taivalsaari (V) väljs till ersättare

Lars Alriksson (M) yrkar

att Benny Blom (M) väljs till ersättare

Propositionsordning 2
Ordförande ställer Henrik Ölvebos och Lars Alrikssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos och Lars 
Alrikssons förslag.
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§ 61

Nominering till styrelsen för Sveriges vattenkraftkommuner 2019-2022
KS/2018:803 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att Henrik Ölvebo (MP) nomineras till styrelsen.

Ärendebeskrivning
Föreligger nominering till styrelsen för Sveriges vattenkraftkommuner. En 
ledamot ska väljas. 

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att Henrik Ölvebo (MP) nomineras till styrelsen.
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§ 62

Förvärv av Dundret
KS/2018:978 - 252

Kommunstyrelsen beslutar

att hänskjuta ärendet till ett kommande kommunstyrelse sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-10 §234 att från anslaget Ks för-
fogande drift, verksamhet 941, ansvar 80 anvisa 1,2 Mkr kronor till 
ansvar 15401, verksamhet 22002.)

Utvecklingsenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen genomfört en 
värdering av Dundret i syfte att skapa ett beslutsunderlag för att 
eventuellt uppta förhandlingar om köp. Uppdraget innefattade även ett 
genomförande av förhandlingar.

Beslutsunderlaget är färdigställt och förhandlingar bedöms inledas i 
december 2018. Någon överenskommelse finns inte i dagsläget men för 
att bereda processen, där ett slutgiltigt beslut skall fattas av 
Kommunfullmäktige, behöver ärendet lyftas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott och vidare till kommunstyrelsen parallellt med att 
förhandlingar pågår. Om förhandlingarna resulterar i ett förslag till 
överenskommelse kan 
beslut tidigast lyftas till kommunfullmäktige för beslut 4 februari 2019.

Vid mötet redovisar kommunchefen ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
För förhandlingar finns medel avsatta enligt tidigare beslut av 
kommunstyrelsen. De ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt 
förvärv beror på utfallet av förhandlingarna.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett eventuellt förvärv kommer att vara mycket positiv för barn och 
ungdomar.

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 
föreslå Kommunstyrelsen besluta

att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige.

Underlag
1. Protokollsutdrag 2018-09-10 § 234.
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2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 317.
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§ 63

Styrgrupp Multiaktivitetshuset
KS/2017:2445 - 251,KS/2019:137 - 103

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP) 
och Lars Alriksson (M) till styrgruppen.

Ärendebeskrivning
Att utse styrgrupp för Multiaktivitetsaktivitetshuset pga. ny mandat-
period.

Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-11 13 § 142.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att välja Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V) och Henrik Ölvebo 
(MP) till styrgruppen

Benny Blom (M) yrkar

att välja Lars Alriksson (M) till styrgruppen

Propositionsordning
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris och Benny Bloms förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris och 
Benny Bloms förslag.
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§ 64

Styrgrupp för skola/förskola/vård- och omsorgsboende Repisvaara
KS/2018:294 - 103,KS/2019:136 - 103

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V), Benny Blom (M) till 
styrgruppen, 

att en person från socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
presidium väljs till styrgruppen.

Ärendebeskrivning
Att utse styrgrupp för skola/förskola/vård- och omsorgsboende 
Repisvaara pga. ny mandatperiod.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2017-03-27 § 102.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-03-08 § 36.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-04-26 § 63.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att välja Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V) till styrgruppen, 

att en person från socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
presidium väljs till styrgruppen

Lars Alriksson (M) yrkar 

att välja Benny Blom (M) till styrgruppen.

Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos och Lars Alrikssons till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
styrelsen har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos och Lars Alrikssons 
förslag.
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 Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 65

Styrgrupp Vassara torg/Vassara garage
KS/2019:138 - 103

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Birgitta Larsson (S) och Jeanette Wäppling (V) och Benny Blom 
(M) till styrgruppen.

Ärendebeskrivning
Att utse styrgrupp Vassara torg/Vassara garage.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att välja Birgitta Larsson (S) och Jeanette Wäppling (V) till styrgruppen

Lars Alriksson (M) yrkar

att välja Benny Blom (M) till styrgruppen.

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


