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Övriga 
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Kommunsek
reterare Maria Landström §§ 66-107

Kommunche
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Projektchef Bo-Göran Bäckfors §§ 69-70

Projektledar
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Inköpscontr
oller

Hanna Edenbrink 
Andersson §§ 69-70

Förvaltnings
chef Lennart Johansson §§ 71-72

Ekonom/ 
controller Anna Pejok § 72

Förvaltnings
chef Rune Blomster § 76

Kvalitets-
ledare Jaana Moberg §§ 77-78

Ekonomichef Thomas Pettersson §§ 77-80
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Utdragsbestyrkande

§ 66

Godkännande av dagordning
KS/2019:218 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med följande förändring; att ärende 42 
ändras till ärende 14.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Utdragsbestyrkande

§ 67

Delgivningar
KS/2018:1012 - 007,KS/2018:1013 - 007,KS/2018:26 - 
107,KS/2018:303 - 141,KS/2018:31 - 107,KS/2018:37 - 
107,KS/2018:43 - 106,KS/2018:46 - 106,KS/2018:864 - 
007,KS/2019:10 - 100,KS/2019:133 - 040,KS/2019:142 - 
2141,KS/2019:143 - 047,KS/2019:150 - 133,KS/2019:161 - 
047,KS/2019:163 - 106,KS/2019:176 - 100,KS/2019:196 - 
007,KS/2019:198 - 181,KS/2019:30 - 107,KS/2019:35 - 
107,KS/2019:38 - 107,KS/2019:49 - 106,KS/2019:54 - 750

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delgivningar.

Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag
1. Rapport.
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Utdragsbestyrkande

§ 68

Delegationsbeslut
AlkT/2018:18 - 7021,AlkT/2018:20 - 7023,AlkT/2018:21 - 
7023,AlkT/2018:8 - 7022,INK/2018:97 - 050,KS/2018:484 - 
141,KS/2019:11 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationerna till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen 
fattat följande beslut:

Ks 2018:484  141
2018-05-16 att anvisa 500 000 kr till due diligence Dundret avseende 
rådgivning angående eventuellt förvärv av Dundret.

AlkT 2018:20  7023
2018-12-17 att bevilja tillfällig servering till allmänheten vid 
Hembygdsområdet, Hemvändardagarna 2018, 2018-12-25—2018-12-29.

AlkT 2018:21  7023
2018-12-28 att bevilja Kickis Kök & Bar AB, tillfällig servering till 
allmänheten under perioden 2019-01-01—2019-03-31.

AlkT 2018:8  7022
2018-12-20 att bevilja Logegården Hedeberga Gällivare stadigvarande 
serveringstillstånd till slutet sällskap. 

Minoritetsspråkshandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen 
fattat följande beslut:

AlkT 2018:18  7021
2018-12-11 att bevilja Hakkas Gymnastik och Idrottsförening Klubblokal i 
Hakkas, tillfällig servering till slutet sällskap under tiden 2018-12-22—
2018-12-23.

Ks 2019:182  805
2019-01-21 att bevilja Team Lapland d 10 000 kr för stipendium Sapmi 
Art 2019.
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Utdragsbestyrkande

Projektledare, samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegation av 
kommunstyrelsen fattat följande beslut:

INK 2018:97
2018-12-21 att anta anbud av ÅF Infrastructure AB avseende förnyad 
konkurrensutsättning för byggledare bygg.
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Utdragsbestyrkande

§ 69

Tilläggsäskande Sjöparken
KS/2019:233 - 040

Kommunstyrelsen beslutar

att anvisa 9 323 tkr i tilläggsanslag till ansvar 16101, projekt Nya 
Sjöparken F 2500202-3 ur medel för exploatering samhällsomvandlingen.

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade (INK/2018:16 § 052) 
att avbryta upphandlingen med anledning av att det vid förenklat för-
farande inte lämnats några lämpliga anbud,

att gå ut med ny upphandling för skatepark med tillhörande infrastruktur 
för genomförande 2018,

att kåta och pulkabacke med tillhörande infrastruktur genomförs 2018 
inom ramen för befintliga ramavtal,

att multisportplan med tillhörande infrastruktur genomförs 2018 inom 
ramen för befintligt ramavtal,

att övriga delar av etapp 2 hänskjuts till etapp 3 som genomförs 2019.

Kommunstyrelsens beslutade (INK/2018:44 § 052) att avbryta 
upphandlingen med anledning av att det vid öppet förfarande inte 
lämnats några lämpliga anbud och gå ut med en ny upphandling, med 
reviderad tidplan.

En tredje upphandlingsprocess pågår och Gällivare kommun har genom 
förenklat förfarande infodrat anbud för rubricerat projekt. Upphandlingen 
har annonserats i en allmänt tillgänglig databas, Opic Visma TendSign 
med sista dag för anbud 2019-02-01. Vid anbudsöppnande 2019-02-04 
konstateras att inkomna anbud överskrider budget.
Projekt förordar därför KS skall besluta om ett tilläggsanslag för att 
möjliggöra tilldelning av entreprenad.

Ekonomiska konsekvenser
Ett tilläggsanslag krävs för att kunna upphandla entreprenad. 
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Utdragsbestyrkande

Konsekvenser för barn och ungdomar
En Skate- och Aktivitetspark innebär positiva konsekvenser för barn och 
ungdomar.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

att anvisa tilläggsanslag till ansvar 16101, projekt Nya Sjöparken 
F 2500202-03.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att anvisa 9 323 tkr i tilläggsanslag till ansvar 16101, projekt Nya 
Sjöparken F 2500202-3 ur medel för exploatering samhällsomvandlingen.

Paula Palmqvist (SD) yrkar

att avslå tilläggsäskande på 9 323 tkr, samt att betongparken lyfts ur 
projektet Sjöparken för att kunna hålla budget.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Paula Palmqvists förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons 
förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 70

Upphandling - Nya Sjöparken etapp 2019 Aktivitetspark, belysning och 
betongpark
INK/2018:96 - 052

Kommunstyrelsen beslutar

att anbud av NYAB Sverige AB antas och avtal tecknas under 
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att 
förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd.

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

Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar mark-, anläggnings-, belysnings- och 
landskapsarbeten för anläggande av park. I entreprenaden ingår även en 
option – Utrustningsförteckning.  Detaljerade uppgifter redovisas i 
förfrågnings-underlaget i övrigt.

Inköpsfunktionen har av Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag 
att upphandla entreprenör för ändamålet.

Anbud har inkommit från följande.
 
1. NYAB Sverige AB, Luleå

Sammanställning av anbuden enligt bilagorna – Sammanställning samt 
Kvalificering/Utvärdering dat. 2019-02-18

Efter genomförd anbudsutvärdering framkom det att nedan angivna 
anbudsgivare lämnat det prismässigt lägsta anbudet.

1. NYAB Sverige AB, Luleå 

Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har 
genomförts genom förenklat förfarande.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande avdelnings investeringsbudget. 
Anbudssumman (exkl. Option) uppgår till 20 776 000 SEK exkl. moms. 
Optionen uppgår till 871 000 SEK exkl. Moms
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Utdragsbestyrkande

Konsekvenser för barn och ungdomar
Upphandlingen innebär positiva effekter för barn och ungdomar i och med 
att de får en mer attraktiv park.  

Förslag till beslut
att anbud av NYAB Sverige AB antas och avtal tecknas under 
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att 
förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd.

Underlag
1. Sammanställning dat. 2019-02-18
2. Kvalificering/Utvärdering dat. 2019-02-18
3. Förfrågningsunderlag dat. 2018-12-17.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar

att anbud av NYAB Sverige AB antas och avtal tecknas under 
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att 
förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd.

Paula Palmqvist (SD) yrkar

att avslå upphandlingen, samt att en ny upphandling utan betongpark 
skall genomföras.

Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag mot Paula Palmqvists 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Pernilla 
Fagerlönns förslag.
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 Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 71

Information om samhällsomvandlingen
KS/2019:14 - 000

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

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

Lennart Johansson, förvaltningschef, informerar om:

- Kunskapshuset
- Multiaktivitetshuset
- Vård och omsorgsboende Repisvaara
- Ny förskola och skola Repisvaara
- Is- och evenemangsarena
- Friidrottshall
- Ny förskola Mellanområdet
- Forsen
- Sjöparksskolan
- Vassara Garage
- Repisvaara mitten, LKAB
- Repisvaara NV/NO, LKAB
- Repisvaara västra, LKAB
- Kommunalhemmet 5, LKAB
- Kommunalhemmet 6, LKAB
- Kulturbyggnader Solbacken, LKAB
- Norska vägen (flerfamiljshus)
- GC väg 
- SSGC –tunnel Repisvaara  
- GC-väg etapp 2
- Postgatan
- Storgatan
- Repisvaara södra etapp 1 och 2
- LKAB-projekt
- Sjöparken park
- Vassaratorg
- Vuoskonjärvi etapp 2
- Handelsområde E45
- Stålvallen
- Parkeringsnorm
- Åtgärdsvalsstudie E45 och statliga vägnätet
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Utdragsbestyrkande

- Utvecklingsplan Centrum
- Helhet kulturbyggnader och miljö, Malmberget
Detaljplaner:
- Avvecklas i Malmberget
- Västra Repisvaara
- Del av Gällivare 76:1 (Norskavägen, Granngården)
- Hasseln
- Vassaraträsk 
- Repisvaara skjutbaneområdet
- Del av Koskullskulle 1:1
- Del av Aitik gruvområde, Sakajärvi 2:4
- Del av Robsam 1:1, ny panncentral i Malmberget
Förhandlingar LKAB
- HL möte
- bostadsförsörjning
Förhandlingar hyresgäster
- CR8
- PostNord
Detaljplaner
Fastighetsförvärv
Personalläget
- rekryteringar.
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Utdragsbestyrkande

§ 72

LKAB-finansiering
KSst/2019:38 - 040

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för lämnad redovisning och lägga redovisningen med beaktande 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun och LKAB har ingått i flerårsavtal gällande ersättning i 
samband med samhällsomvandlingen. Controller hanterar ersättnings-
flödena och har fått i uppdrag att redovisa utfall och övrig information i 
fråga till kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
att tacka för lämnad redovisning och lägga redovisningen med beaktande 
till handlingarna. 

Underlag
1. Presentation. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-02-12 
§ 12.
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Utdragsbestyrkande

§ 73

Kommunchefens rapport
KS/2019:13 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen informerar om pågående ärenden och aktuella händelser.

Mats Pettersson, kommunchef, informerar om:

- Gällivare Näringsliv – rekrytering styrelseordförande och vd pågår
- Dundret – förhandlingar pågår
- Rekrytering – förvaltningschef stöd och utveckling samt förvaltningschef 
ungdom, fritid och kultur
- Organisation-tidplan för införande.
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Utdragsbestyrkande

§ 74

Struktur för hållbarhetsarbetet i Gällivare kommun - Avrapportering steg 
2 och plan steg 3 och 4
KS/2017:2623 - 012

Kommunstyrelsen beslutar

att anta steg 2 Rapport Nuläge social hållbarhet,

att genomföra steg 3 Medborgardialoger Social hållbarhet, 

att genomföra steg 4 Nulägesanalys ekologisk hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet, 

att återrapportera steg 3 och steg 4 senast september 2019.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsarbetet ”Struktur för hållbarhetsarbetet i Gällivare kommun” 
antogs av kommunstyrelsen 2018-01-15 och pågår perioden 2018-2021. 
Arbetet omfattar fem områden; Gällivare kommuns dokumentsamling, 
planer och lagstyrning, intern organisation, extern samverkan och dia-
loger samt budget, bidrags- och medelsfördelning.  

Steg 1 har avrapporterats till kommunstyrelsen 2018-06-11. Vid samma 
möte beslutades att genomföra Steg 2 Nulägesrapport Social hållbarhet. 
Arbetet med att framta nuläge social hållbarhet är slutfört och har 
presenterats på scenariodagarna. Steg 3 innebär att nulägesrapporten 
ska presenteras för olika samhällsgrupper för att föra dialog kring denna 
och dess slutsatser. Steg 4 innebär att nulägesanalyser inom områdena 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet framtas. 

Ekonomiska konsekvenser
Utvecklingsarbetet kostar 125 000/år i fyra år d.v.s. perioden 2018-2021. 
Dessa medel har hittills tagits från de sociala investeringsmedlen. Sociala 
Investeringsmedel ska enligt riktlinjer antagna 2013 vara ett sätt att 
stimulera till nytänkande och ökad samverkan samtidigt som mänskliga 
vinster görs och kommunala kostnader minskar. Insatser ska också vara i 
linje med kommunens övergripande mål och syfta till att minska 
utanförskapet i samhället. En prioriterad målgrupp är barn och unga. 
Satsningarna ska genomföras med ett nämndövergripande perspektiv 
med krav på egenfinansiering enligt en särskild modell och ha en 
tidsgräns på tre år.  Utvecklingsarbetet ” Struktur för hållbarhetsarbetet i 
Gällivare kommun” går i linje med syftet för de sociala 
investeringsmedlen.
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Utdragsbestyrkande

Konsekvenser för barn och ungdomar
Arbetet syftar till en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling i 
Gällivare kommun med avsikt att påverka barn och unga positivt både på 
kort och på lång sikt. Fokus finns på ökade förutsättningar för barn och 
unga att lyckas i livet vilket är centralt för en hållbar samhällsutveckling. 

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta steg 2 Rapport Nuläge social hållbarhet,

att genomföra steg 3 Medborgardialoger Social hållbarhet, 

att genomföra steg 4 Nulägesanalys ekologisk hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet, 

att återrapportera steg 3 och steg 4 senast september 2019,

att finansiera steg 3 och 4 med 125 000 kr från Sociala investerings-
medel.

Underlag
1. Nulägesrapport Social hållbarhet.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 13.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M)

att anta steg 2 Rapport Nuläge social hållbarhet,

att genomföra steg 3 Medborgardialoger Social hållbarhet, 

att genomföra steg 4 Nulägesanalys ekologisk hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet, 

att återrapportera steg 3 och steg 4 senast september 2019.

Propositionsordning
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
styrelsen har beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag.
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§ 75

Uppföljning internkontrollplan service- och tekniknämnden 2018
KSst/2019:29 - 0421

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av service- och tekniknämndens 
internkontrollplan för år 2018.

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

Service- och tekniknämnden har upprättat internkontrollplan för år 2018. 
Internkontrollen omfattar uppföljning av uppsatta mål, strategiska planer 
och program, uppföljning av handlingsplaner för målstyrning, ekonomisk 
uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, revisionsrapporter, 
reglementen, statsbidrag, etik, korruption och oegentligheter samt 
uppföljning av riskbedömning i verksamheten. 

Uppföljning av internkontroll omfattar 1 januari till 31 december 2018.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 
beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljning av service- och tekniknämndens 
internkontrollplan för år 2018.

Underlag
1. Service- och tekniknämndens internkontrollplan för år 2018.
2. Uppföljning av Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2018.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-02-12 
§ 4.
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Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M)

att godkänna uppföljning av service- och tekniknämndens 
internkontrollplan för år 2018.
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§ 76

Årsredovisning service- och tekniknämnden 2018
KSst/2019:30 - 0421

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera tredje att-satsen: att enligt förslag få 
kompletteringsbudgetera 41 742 tkr av skatteverksamheternas 
investeringsbudget 2018, till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 18 mars 2019 för klargörande,

att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende 
Årsredovisning 2018 och överlämnas till kommunfullmäktige för fast-
ställande,

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få överföra 
överskott om 1 100 tkr av driftbudgeten,

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få 
kompletteringsbudgetera 7 665 tkr av affärsverksamheternas 
investeringsbudget 2018.

Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som inne-
håller: uppdrag, årets viktigaste händelser, driftanalys, investerings-
analys, framtidsperspektiv och utvecklingsområden. Årligen samman-
fattas även måluppfyllelse utifrån den tagna verksamhetsplanen som är 
en del av kommunens målstyrningsmodell. 

Service- och tekniknämndens årsredovisning (bokslut) avseende 
driftbudget 2018 uppvisar ett överskott på 2 070 tkr.

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen begär att få överföra 
överskott om 1 100 tkr av driftbudgeten

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen begär att få 
kompletteringsbudgetera 41 742 tkr av skatteverksamheternas 
investeringsbudget 2018

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen begär att få 
kompletteringsbudgetera 7 655 tkr av affärsverksamheternas 
investeringsbudget 2018

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

Förslag till beslut
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta

att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende 
Årsredovisning 2018 och överlämnas till kommunfullmäktige för fast-
ställande,

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få överföra 
överskott om 1 100 tkr av driftbudgeten,

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få 
kompletteringsbudgetera 41 742 tkr av skatteverksamheternas 
investeringsbudget 2018,

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få 
kompletteringsbudgetera 7 665 tkr av affärsverksamheternas 
investeringsbudget 2018.

Underlag
Service- och tekniknämndens årsredovisning är uppdelad i:
1. Service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse    
    2018.
2. Service- och tekniknämndensfördjupade måluppfyllelse 
    2018.
3. Skatteverksamheternas bokslut 2018.
4. Affärsverksamheternas bokslut 2018.
5. Skatteverksamheternas kompletteringsbudget 2018.
6. Affärsverksamheternas kompletteringsbudget 2018.
7. Verksamhetsmått nyckeltal skatteverksamheter 2018.
8. Verksamhetsmått nyckeltal affärsverksamheter VA 2018.
9. Verksamhetsmått nyckeltal affärsverksamheter Avfall 
    2018.
10. Förslag till överskott i 2018-års bokslut att ta med till 
      2019.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att återremittera tredje att-satsen: att enligt förslag få 
kompletteringsbudgetera 41 742 tkr av skatteverksamheternas 
investeringsbudget 2018, till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 18 mars 2019 för klargörande,
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att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende 
Årsredovisning 2018 och överlämnas till kommunfullmäktige för fast-
ställande,

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få överföra 
överskott om 1 100 tkr av driftbudgeten,

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få 
kompletteringsbudgetera 7 665 tkr av affärsverksamheternas 
investeringsbudget 2018.

Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag till beslut under propo-
sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 77

Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2018
KS/2019:87 - 0071

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2018.

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

Kommunstyrelsen har upprättat internkontrollplan för 2018 som omfattar 
uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och 
program, ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, 
uppföljning av revisionsrapporter, reglementen samt uppföljning av risk-
bedömning i verksamheten.

Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 december.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2018.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018.
2. Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2018.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M)

att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2018.
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§ 78

Årsredovisning kommunstyrelsen 2018
KS/2019:94 - 0421

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse tillförs ärende 
Årsredovisning 2018 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande,

att överföra 765 361 tkr av investeringsbudgeten som 
kompletteringsbudget till 2019.

Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som inne-
håller: uppdrag, årets viktigaste händelser, driftanalys, investerings-
analys, framtidsperspektiv och utvecklingsområden. Årligen samman-
fattas även Kommunstyrelsens måluppfyllelse utifrån den tagna 
verksamhetsplanen som är en del av kommunens målstyrningsmodell. 

Kommunstyrelsens årsredovisning avseende driftbudget 2018 uppvisar 
ett överskott på 2 611 tkr.

Kommunstyrelsen begär att få kompletteringsbudgetera 765 361 tkr av 
investeringsbudgeten, enligt underlag.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse tillförs ärende 
Årsredovisning 2018 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande,

att föreslå kommunstyrelsen besluta att överföra 765 361 tkr av 
investeringsbudgeten som kompletteringsbudget till 2019.
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Underlag
Kommunstyrelsens årsredovisning uppdelad i
1. Verksamhetsberättelse 2018.
2. Fördjupad årsredovisning 2018.
3. Kompletteringsbudget kommunstyrelsen 2018 till 2019.
4. Kompletteringsbudget SAM 2018 till 2019.
5. Driftredovisning kommunstyrelsen 2019.

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

att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse tillförs ärende 
Årsredovisning 2018 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande,

att föreslå kommunstyrelsen besluta att överföra 765 361 tkr av 
investeringsbudgeten som kompletteringsbudget till 2019.
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§ 79

Överföring av medel verksamhetsavfall
KSst/2019:83 - 006

Kommunstyrelsen beslutar

att överföra 1,5 mkr från balanskontot nr 24925, till kommunstyrelsen 
detaljbudget 2019.

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

Paula Palmqvist (SD) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Under senaste åren har inlämningen av verksamhetavfall ökat väsentligt. 
Detta innebär att balanskontot som ska regelera så att inte underskott 
uppkommer i verksamhet vilken är självfinansierad, visar ett större 
överskott.

Enligt kommunallagen och renhållningslagen kan överskott som tillfälligt 
uppkommer när det gäller verksamhetsavfall, vilken inte ingår i det 
kommunala renhållningsansvaret, överföras till skattefinansierad 
verksamhet. 
     
Ekonomiska konsekvenser
En överföring av 1,5 mkr från balanskontot nr 24925, till kommun-
styrelsen detaljbudget 2019, är möjlig utan att avfallsverksamheten 
påverkas. För närvarande har kontot ett överskott 4,9 mkr. 
Överförningen kommer inte innebära problem för balanskontot, då 
underskotten 2 av de senast 5 åren varit i nivå 1 mkr och överskotten 
det dubbla, övriga år. Samtidigt förväntas inlämningen av 
verksamhetsavfall även fortsättningsvis vara stor.
  
Konsekvenser för barn och ungdomar
Detta innebär att förutsättningar att utföra åtgärder under kommun-
styrelsen som även gynnar barn och ungdomar förbättras.
  
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att överföra 1,5 mkr från balanskontot nr 24925, till kommunstyrelsen 
detaljbudget 2019.
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att överföra 1,5 mkr från balanskontot nr 24925, till kommunstyrelsen 
detaljbudget 2019.

Lars Alriksson (M) yrkar

att avslå förslag till beslut.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  31  (76)

2019-02-25
  

 
 Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 80

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

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa förslag till detaljbudget 2019 för kommunstyrelsen inklusive 
LKF.

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.

Underlag
1. Budgetbok.
2. Kommunstyrelsen 2019-01-07 § 21.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 16.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att fastställa förslag till detaljbudget 2019 för kommunstyrelsen inklusive 
LKF.
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§ 81

Kommunplansdirektiv, budgetregler 2020-2022
KS/2019:69 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta budgetregler och kommunplansdirektiv för planperioden 
2020-2022.

Ärendebeskrivning
För fortsatt arbete i nämnder och styrelse, beslutar kommunfullmäktige 
om de regler och direktiv som skall gälla för budgetarbetet och fram-
tagande av kommunplan.

Budgetreglerna är ramverket för hur budgetarbetet skall gå till.

Kommunplansdirektiven anger vilka ekonomiska förutsättningar som 
finns och vilka mål och inriktningar som bör prioriteras under kommande 
planperiod. Nämnder och styrelse har att ta hänsyn till kommunplans-
direktiven i sina särskilda budgetförslag och för vidare arbete med att 
upprätta underlag och konsekvensbeskrivningar.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns specificerat i underlaget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Budgeten skall utgå från God ekonomisk hushållning vilket innebär att 
ingen generation skall behöva bära tidigare generationers konsumtion. 

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige

att anta budgetregler och kommunplansdirektiv för planperioden 
2020-2022.

Underlag
1 Kommunplansdirektiv.
2. Budgetregler.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 15.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar

att anta budgetregler och kommunplansdirektiv för planperioden 
2020-2022.
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§ 82

Budgetanslag för integrationsstrateg inklusive drift 2019
KS/2018:988 - 041

Kommunstyrelsen beslutar

att ur anslaget i 2019 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” 
med ansvar 80, anvisa 1 030 000 kronor till ansvar 15503 verksamhet 
600 ”Integration övergripande”.

Ärendebeskrivning
Då beslut togs om att anställa en Integrationsstrateg i Gällivare kommun 
beslutades att denna funktion skulle finansieras ur de statliga 
”flyktingmedel” som kommunen erhåller. Budgetbehovet för detta 
bedöms för 
år 2019 uppgå till 1030 tkr, varav ca 660 tkr till personalkostnader och 
370 tkr till övriga driftkostnader.

I 2019 års budget finns ett anslag inom verksamhet 942 ”Flyktingdel 
välfärd” om 5360 tkr. Enligt beslut i kommunfullmäktige § 56, 
2017-03-13 har delegerats åt kommunstyrelsen att besluta om fördelning 
av anslag ur denna budget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att kvarvarande anslag på verksamhet 942 blir 4330 
tkr efter beslut om finansiering enligt ovan.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att ur anslaget i 2019 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” 
med ansvar 80, anvisa 1 030 000 kronor till ansvar 15503 verksamhet 
600 ”Integration övergripande”.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 18.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M)
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att ur anslaget i 2019 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” 
med ansvar 80, anvisa 1 030 000 kronor till ansvar 15503 verksamhet 
600 ”Integration övergripande”.
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§ 83

Ansökan om minoritetsspråksmedel för budgetåret 2019 till kulturen, 
Gällivare kommun
KS/2018:961 - 805

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå ansökan om 350 000 kr från kultur och ungdom gällande 
aktiviteter 2019, 

att bevilja 195 000 kr utifrån ansökan om 350 000 kr från kultur och 
ungdom gällande kulturella aktiviteter 2019, 

att öronmärka 90 000 kr av dessa medel till planerad 
minoritetsspråksfestival under 2019, 

att kostnaden tas från minoritetsspråksmedel ansvar 15501 och 
verksamhet 2205. 

Ärendebeskrivning
Enheten för kultur och ungdom har ansökt om minoritetsspråksmedel för 
kulturaktiviteter under 2019 om 350 000 kr. 

Vid samrådsgruppen för minoritetsspråks sammanträde 181219 fanns 
inga synpunkter på förslag om budgetfördelning av minoritetsspråks-
medel till kultur, skola och äldreomsorg. 

Bedömning
Statsbidraget för nationella minoriteter är avsett att användas till de 
merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de 
rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk och till åtgärder för att stödja 
användningen av de samiska språken, meänkieli och finska. 
Statsbidraget om minoritetsspråksmedel sker utifrån lagen (2009:724) 
och förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. 

Med anledning av regeringens nystart av en stärkt minoritetspolitik från 
januari 2019, via bland annat revidering av minoritetslagen (2009:724) 
och revidering av skollagen (2010:800), behöver kommunen prioritera 
minoritetsspråksmedel till de merkostnader som uppkommer i samband 
med den omställning som bland annat uppstart av förskola på meänkieli 
och finska innebär för kommunen. Därmed har förslag till budget för 
2019 fördelats utifrån mer pengar till förskolan. Även mer pengar är 
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avsatta till äldreomsorgen. I och med denna prioritering görs 
bedömningen att kultur och ungdom inte kan beviljas hela summan om 
350 000 kr.
Bedömningen är att kultur och ungdom beviljas 195 000 kr med tanke 
om 25 000 kr till satsningar på respektive minoritetsspråk (75 000 kr), 
90 000 kr till minoritetsspråksfestivalen och 30 000 kr där enheten själv 
kan prioritera om man använder pengarna till samisk bokbuss eller 
samisk nationaldag. 

Ekonomiska konsekvenser
Statliga medel om 1 160 000 kr för 2019. Förslag till budgetfördelning är 
upprättad.  

Konsekvenser för barn och ungdomar
Språkrevitalisering i samband med kulturevent riktade mot minoritets-
grupper som också är positivt för barn och ungdomar. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att avslå ansökan om 350 000 kr från kultur och ungdom gällande 
aktiviteter 2019, 

att bevilja 195 000 kr utifrån ansökan om 350 000 kr från kultur och 
ungdom gällande kulturella aktiviteter 2019, 

att öronmärka 90 000 kr av dessa medel till planerad 
minoritetsspråksfestival under 2019, 

att kostnaden tas från minoritetsspråksmedel ansvar 15501 och 
verksamhet 2205. 

Underlag
1. Ansökan från kulturen om minoritetsspråksmedel för 2019.
2. Förslag till budget 2019 gällande fördelning av minoritetsspråksmedel.
3. Kommunstyrelens arbetsutskott 2019-02-11 § 22.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M)

att avslå ansökan om 350 000 kr från kultur och ungdom gällande 
aktiviteter 2019, 

att bevilja 195 000 kr utifrån ansökan om 350 000 kr från kultur och 
ungdom gällande kulturella aktiviteter 2019, 
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att öronmärka 90 000 kr av dessa medel till planerad 
minoritetsspråksfestival under 2019, 

att kostnaden tas från minoritetsspråksmedel ansvar 15501 och 
verksamhet 2205. 
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§ 84

Förslag på fördelning av nationella minoritetsspråksmedel i kommunen 
för 2019
KS/2019:183 - 805

Kommunstyrelsen beslutar

att anta föreslag till fördelning av minoritetsspråksmedel för 2019, 

att kostnaden tas från minoritetsspråksmedel ansvar 15501 och 
verksamhet 2205,

att det sker en uppföljning i september 2019 för att se hur medlen 
förbrukats.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun erhåller statsbidrag om 1 160 000 kronor per år för 
riktade insatser för synliggörandet av de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråken. Statsbidraget är avsett att användas till de mer-
kostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de rättigheter 
som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk och till åtgärder för att stödja användningen av de 
nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli och finska. Statsbidraget 
om minoritetsspråksmedel till kommunen sker utifrån lagen (2009:724) 
och förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. 

Då Gällivare kommun har haft sparade minoritetsspråksmedel från upp-
startsåret 2010 och framgent, har en generös fördelning av minoritets-
språksmedel kunnat bifallas genom åren, till aktiviteter som föreningarna 
inom nationella minoritetsspråk har anordnat. Motiveringen har varit att 
synliggöra de nationella minoriteterna och deras kultur samt de nationella 
minoritetsspråken. Även förvaltningarna, främst kulturen, har sökt och 
erhållit medel löpande under åren. 

Med anledning av regeringens nystart av en stärkt minoritetspolitik från 
januari 2019, via bland annat revidering av minoritetslagen (2009:724) 
och revidering av skollagen (2010:800), har kommunens ansvar 
ytterligare förtydligats angående prioritering av merkostnader som 
uppkommer i samband med preciseringar i lagen. För Gällivare kommun 
innebär det att erbjuda förskola på meänkieli och finska. Kommunen har 
förskola och grundskola 1-6 på samiska. 

Utifrån den skärpta lagstiftningen januari 2019 och direktiv för hur 
minoritetsspråksmedel ska användas, har förslag till fördelning av medel 
för 2019 tagits fram. 
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Förslag fördelning av minoritetsspråksmedel för 2019

190101—191231 
MERKOSTNADER

Fördelning 
verksamhetsåret 
2019

1. HANDLÄGGARE konto 2069 
(lön, resor, utb, etc)

350 000

2. KULTUR-INTERN konto 2067 
(minoritetsflaggning, etc)

60 000

3. SAMRÅD konto 2064 
(arvoden, etc)

75 000

4. INFORMATION konto 2068 
(översättning, etc)

100 000

5. FÖRSKOLA konto 2061 
(förskoleklass; grundskola)

185 000

6. ÄLDREOMSORG konto 2062 
(kompetensutv, etc)

135 000

7. KULTUREN konto 2067 (alla 
verksamheter)

195 000

8. FÖRENINGAR MINORITETS-
SPRÅK konto 2065 
(aktiviteter)

50 000

9. ÖVRIGT konto 2066 10 000
Summa: 1 160 000 kronor 

Att förvaltningarna redan i början av året får en pott pengar till sitt för-
fogande bedöms vara fördelaktigt för alla parter. Förvaltningarna ges då 
möjlighet att göra en årlig planering för vilka insatser som behöver 
genomföras för att stärka minoriteternas rättigheter. 
Minoritetsspråkshandläggaren får här utgöra ett stöd i att pengarna 
används utifrån aktuella direktiv. Tidigare har förvaltningarna löpande 
under året sökt medel till olika insatser, vilket bedöms ge sämre 
förutsättningar för både minoritetsspråkshandläggare och förvaltningarna 
att få ett helhetsgrepp utifrån prioriteringar, bedömningar och beslut. 

När det gäller föreningarna så har dessa under alla år kunnat erhålla 
generösa bidrag för sina aktiviteter. Detta utifrån referensramen att 
föreningarna varit aktiva med aktiviteter och ansökningar, samtidigt som 
två av tre förvaltningar inte gjort så stora anspråk på medel till 
aktiviteter och merkostnader. 
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I och med förslag till fördelning av medel 2019 prioriteras förvaltningarna 
och föreningarna får endast en mindre pott pengar till sitt förfogande. 
Detta utifrån de tydliga direktiven om att minoritetsspråksmedel ska 
användas till kommunens merkostnader för insatser. 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk har 181219 delgetts information 
angående förslag till fördelning av medel för 2019. Samrådsgruppen har 
inte haft några synpunkter om fördelning av medel till förvaltningarna. 
Däremot har gruppen haft synpunkter om summan som är föreslagen till 
föreningarna. Samrådsgruppen har 190118 inkommit med en skrivelse 
gällande fördelningen till föreningarna där man anser att nivån på medel 
till föreningarna är alldeles för låg. Man vill ta del av en större summa för 
att göra mer aktiviteter. 

Ekonomiska konsekvenser
Medel tas från ansvar 15501 och verksamhet 2205.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En fördelning av medel till förskolan gynnar barn och ungdomar utifrån 
minoritetsspråk.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att anta föreslag till fördelning av minoritetsspråksmedel för 2019, 

att kostnaden tas från minoritetsspråksmedel ansvar 15501 och 
verksamhet 2205.

Underlag
1. Yttrande från samrådsgruppen för minoritetsspråk med anledning av 
föreslagen fördelning av minoritetsspråksmedel för 2019. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 20.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M)

att anta föreslag till fördelning av minoritetsspråksmedel för 2019, 

att kostnaden tas från minoritetsspråksmedel ansvar 15501 och 
verksamhet 2205,

att det sker en uppföljning i september 2019 för att se hur medlen 
förbrukats.
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§ 85

Parkeringsutredning, Gällivare kommun
KSst/2019:48 - 511

Kommunstyrelsen beslutar

att införa p-skiva på de tidsbegränsade parkeringsplatserna i centrum. 
Tidplan för denna åtgärd, 1 maj 2019,

att införa besökskort på parkeringsplatserna på östra sidan om 
Föreningsgatan utanför kommunhuset. Tidplan för denna åtgärd, 1 maj 
2019

att införa åtgärderna förbud att stanna och parkera på hantverkargatan 
enligt förslag i underlag 1(sid 2),

att justera de tidsbegränsade parkeringarna enligt underlag 1 (sid 3),

att införa begränsad möjlighet att parkera på båda sidor om gatorna 
på de fyra utpekade områdena i underlag 1 (sid 1). Tidplan för dessa 
åtgärder, Tingshusgatan, maj 2019. Övriga områden sommar 2019,

att informationsinsatser sker innan införandet. 

Ärendebeskrivning
En parkeringsutredning avseende den s.k. centrumtriangeln i Gällivare är 
gjord under hösten 2018. I samband med utredningen fick 
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen i uppdrag att komma med 
förslag på åtgärder. 

Vid dagens sammanträde informerar Robin Waara, avdelningschef, om 
ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser
Ryms inom ram.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att införa p-skiva på de tidsbegränsade parkeringsplatserna i centrum. 
Tidplan för denna åtgärd, 1 maj 2019,
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att införa besökskort på parkeringsplatserna på östra sidan om 
Föreningsgatan utanför kommunhuset. Tidplan för denna åtgärd, 1 maj 
2019

att införa åtgärderna förbud att stanna och parkera på hantverkargatan 
enligt förslag i underlag 1(sid 2),

att justera de tidsbegränsade parkeringarna enligt underlag 1 (sid 3),

att införa begränsad möjlighet att parkera på båda sidor om gatorna på 
de fyra utpekade områdena i underlag 1 (sid 1). Tidplan för dessa 
åtgärder, Tingshusgatan, maj 2019. Övriga områden sommar 2019,

att informationsinsatser sker innan införandet. 

Underlag
1. Utredning inför förslag till beslut.
2. Genomförd parkeringsutredning.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M)

att införa p-skiva på de tidsbegränsade parkeringsplatserna i centrum. 
Tidplan för denna åtgärd, 1 maj 2019,

att införa besökskort på parkeringsplatserna på östra sidan om 
Föreningsgatan utanför kommunhuset. Tidplan för denna åtgärd, 1 maj 
2019

att införa åtgärderna förbud att stanna och parkera på hantverkargatan 
enligt förslag i underlag 1(sid 2),

att justera de tidsbegränsade parkeringarna enligt underlag 1 (sid 3),

att införa begränsad möjlighet att parkera på båda sidor om gatorna på 
de fyra utpekade områdena i underlag 1 (sid 1). Tidplan för dessa 
åtgärder, Tingshusgatan, maj 2019. Övriga områden sommar 2019,

att informationsinsatser sker innan införandet. 
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§ 86

Disponentvillan
KS/2018:153 - 236

Kommunstyrelsen beslutar

att disponentvillan bevaras genom flyttning alternativt byggas upp som 
replika,

att därmed avslå begäran att byggnaden ska utgå från Flyttprojekt i 
Samarbetsavtalet.

Ärendebeskrivning
I samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB daterat 
2012-04-12 finns ett kapitel för Flyttprojekt. Avtalet beskriver hur 
flyttprojektet ska gå till och vilka kulturbyggnader som skall flyttas från 
Malmberget. Där finns Disponentvillan upptaget som en av de 
kulturbyggnader som ska flyttas. 

I samarbetsavtalet § 7.8 anges följande:
LKAB:s åtaganden avseende Flyttprojekt gäller dock inte i den 
utsträckning det med stöd av en oberoende tredje parts skäliga 
bedömning, på tekniska, ekonomiska eller andra liknande grunder, skulle 
visa sig oförsvarligt att flytta en viss Kulturbyggnad. Under sådana 
förhållanden 
åligger det parterna att snarast uppta en diskussion för att hitta en 
alternativ lösning. En sådan kan exempelvis bestå i partiellt bevarande av 
delar av en kulturbyggnad i förening med dokumentation.

LKAB har ett pågående projekt som utreder alternativa användnings-
områden och flytteknik med syftet att byggnaden flyttas till Solbacken i 
Koskullskulle. För att inte hindra gruvbrytningen ska byggnaden vara 
borta från dagens plats senast sommaren 2018.

Under förprojektringen har LKAB konstaterat att byggnaden är i stort 
renoveringsbehov i och med att byggnaden har varit kallställd under en 
längre tid. Byggnaden måste delas i flera delar och totalrenoveras för att 
klara en flytt och för att kunna nyttjas i framtiden. Att genomföra dessa 
åtgärder som krävs är kostsamma. Kostnadskalkyl för projektet är 
framtagen av externa konsulter. LKAB bedömer därför att det inte är 
ekonomiskt försvarsbart att flytta byggnaden.

Med anledning av ovanstående anhåller LKAB om ett partiellt bevarande 
av delar av kulturbyggnaden i förening med dokumentation samt att 
byggnaden därefter rivs, samt att Disponentvillan utgår från Flytt-
projektet i Samarbetsavtalet.
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Byggnaden finns medtagen i Gällivare kommuns bevarandeplan antagen 
av kommunfullmäktige 1985-09-20 § 185. I bevarandeplanen har 
byggnaden klassats som II d.v.s. en kommunal ambition att bevara, 
vilket 
innebär att bevarandemöjligheterna vid beslutstillfället inte klargjorts.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 
beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att disponentvillan bevaras genom flyttning alternativt byggas upp som 
replika,

att därmed avslå begäran att byggnaden ska utgå från Flyttprojekt i 
Samarbetsavtalet.

Underlag
1. Skrivelse från LKAB.
2. Rapport avseende Disponentvillan.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-02-12 
§ 23.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M), 
Paula Palmqvist (SD) och Nicklas Johansson (SJVP)

att disponentvillan bevaras genom flyttning alternativt byggas upp som 
replika,

att därmed avslå begäran att byggnaden ska utgå från Flyttprojekt i 
Samarbetsavtalet.
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§ 87

Detaljplan för del av Lina 3:1, Tallbacken
KS/2018:339 - 2141

Kommunstyrelsen beslutar

att avsluta detaljplaneprocessen för detaljplan för del av Lina 3:1, 
Tallbacken.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade att ge positivt planbesked för del av 
fastigheten Lina 3:1 2017-06-01 § 181, efter att Boliden tillsammans 
med Sveaskog förvaltnings AB ansökt om planbesked. Syftet med 
detaljplanen var att skapa ersättningsboenden för byarna Sakajärvi, 
Liikavaara och Laurajärvi på grund av Bolidens expansion av 
gruvbrytningen i Aitik. 

Planläggning påbörjades och detaljplanen var ute på samråd 31 augusti – 
20 september 2018, där 6-7 nya tomter tilläts. Tomterna var väl tilltagna 
för att ge förutsättningar att i anslutning till bostaden kunna uppföra stall 
för hästar, då det finns ett antal hästgårdar i Sakajärvi, Liikavaara och 
Laurajärvi. Intill planområdet finns det fem befintliga bebyggda 
bostadstomter. 

Under planprocessen har tre sakägare informerat att de är emot fram-
taget planförslag, men kan acceptera 1-2 nya bostadstomter. Även 
Gällivare sameby och Baste sameby har framfört problemen det skulle 
innebära för dem med en full exploatering enligt detaljplaneförslaget, och 
att max 1-2 nya bostadstomter skulle vara acceptabelt ur rennärings-
hänseende. 

Samtidigt så har Boliden fört dialog med sakägare i Sakajärvi, Liikavaara 
och Laurajärvi där enbart en person/familj har visat intresse att flytta till 
Tallbacken. Därför avser Boliden istället söka bygglov direkt, för 1-2 
bostadstomter och avsluta detaljplaneprocessen. Så länge en planprocess 
är pågående gör Lantmäteriet inga förrättningar och därför behövs ett 
beslut om att avsluta detaljplanen för att Boliden ska kunna stycka av 
fastigheterna från Lina 3:1. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 
beslutar föreslå kommunstyrelsens besluta

att avsluta detaljplaneprocessen för detaljplan för del av Lina 3:1, 
Tallbacken.

Underlag
1. Skrivelse från Boliden 2019-01-25.
2. Plankarta samråd.
3. Planbesked KS 2017-06-01 § 181.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-02-12 
§ 20.

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

att avsluta detaljplaneprocessen för detaljplan för del av Lina 3:1, 
Tallbacken.
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§ 88

Regler för serveringstillstånd
KS/2019:147 - 702

Kommunstyrelsen beslutar

att anta Regler för serveringstillstånd.

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

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projektet Struktur för hållbarhetsarbetet i kommunen 
vars första två steg beslutades om i december 2017, genomförs en 
översyn av kommunens dokumentsamling. Utifrån detta har Riktlinjer för 
serveringstillstånd reviderats. De ändringar som har gjorts är byte av 
namn till Regler i enlighet med övriga dokument som hetat Riktlinjer 
tidigare samt viss omstrukturering i dokumentet. Den förändring som 
gjorts angående premisserna för alkoholtillståndet är att antalet varm-
rätter som krävs för stadigvarande serveringstillstånd minskat från fem 
till tre. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen belsluta

att anta Regler för serveringstillstånd.
 
Underlag
1. Regler för serveringstillstånd. 
2. Riktlinjer för serveringstillstånd (gamla).
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 23.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att anta Regler för serveringstillstånd.
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§ 89

Rutin för hantering av revisionsgranskning
KS/2017:2530 - 007

Kommunstyrelsen beslutar

att anta Rutin för hantering av revisionsgranskningar.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat hur 
kommunstyrelsen och nämnderna har behandlat de fördjupade 
gransknings-projekten under 2014 och 2015. Syftet har varit att granska 
om hanteringen av de fördjupade granskningsprojekten har varit 
ändamålsenlig. 
 
Utifrån slutrapporten från revisorerna beslutade kommunstyrelsen 
2016-09-19 att uppdra till kommunledningskontoret att förtydliga den 
gemensamma planen för interkontroll i Gällivare kommun med en rutin 
för hantering av revisionsgranskningar. Rutin för hantering av 
revisionsgranskning inom Gällivare kommun har tagits fram.

Rutin för hantering av revisionsgranskning placeras som en bilaga till 
Internkontrollplanen under kategorin Målstyrning i den nya 
dokumentsamlingen. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att anta Rutin för hantering av revisionsgranskningar.

Underlag
1. Rutin för hantering av revisionsgranskning.
2. Protokollsutdrag KS/2016:519.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 19.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) 

att anta Rutin för hantering av revisionsgranskningar.
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§ 90

Förvärv av Dundret
KS/2018:978 - 252

Kommunstyrelsen beslutar 

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till kommande 
kommunstyrelses sammanträde. 

Jäv
Mats Rantapää (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller 
beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-10 § 234 att från anslaget Ks 
förfogande 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 11 mars 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 om verksamheten utvecklas.
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Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 
föreslå Kommunstyrelsen besluta

att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige.

Underlag
1. Protokollsutdrag 2018-09-10 § 234.
2. Kommunstyrelsen 2019-01-07 § 62.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 29.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till kommande 
kommunstyrelses sammanträde. 

Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 91

Redovisning av medborgarinitiativ 2018
KS/2019:135 - 0091

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga redovisning av inkomna medborgarinitiativ med godkännande 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2015-02-16 § 68 beslutat att medborgare har 
möjlighet från 2015-04-01 att inkomma med medborgarinitiativ till 
Gällivare kommun. Alla medborgarinitiativ ska till respektive nämnds 
beredning för att där avgöras om initiativet ska hanteras på 
tjänstemannanivå eller om initiativet ska återkomma för avgörande av 
respektive nämnd. Handläggningen av medborgarinitiativ ska leda till att 
medborgarinitiativet avslås, besvaras eller antas. 

Kommunfullmäktige har 2016-12-12 § 250 beslutat att 
kommunfullmäktige i samband med årsredovisingen delges årets 
inlämnade medborgar-initiativ och vad som beslutats kring dessa. Utifrån 
detta uppdrag har en sammanställning gjorts 2019-01-11 angående de 
27 medborgarinitiativ som inkommit under 2018.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga redovisning av inkomna medborgarinitiativ med godkännande 
till handlingarna.

Underlag
1. Utredning, redovisning av medborgarinitiativ 2018
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 26.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att lägga redovisning av inkomna medborgarinitiativ med godkännande 
till handlingarna.
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§ 92

Reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022
KS/2018:1017 - 003

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022,

att reviderat reglemente träder i kraft den 1 april 2019.

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny mandatperiod och ny lagstiftning har en översyn 
och revidering av överförmyndarnämndens reglemente genomförts. 

Utifrån den nya Dataskyddsförordningen som ersätter Personuppgifts-
lagen har paragraf 5. Personuppgifter ändrats till Personuppgiftsansvar 
och innehållet enligt gällande lagstiftning.

I samband med översynen har även ändringar av redaktionell karaktär 
genomförts. 

Förslag till reviderat reglemente föreligger.

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 anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022,

att reviderat reglemente träder i kraft den 1 april 2019.

Underlag
1. Gällande reglemente.
2. Jämförelsedokument gällande och förslag till nytt reglemente.
3. Förslag till nytt reglemente.
4. Överförmyndarnämnden 2018-12-18 § 55.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 25.
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M)

att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022,

att reviderat reglemente träder i kraft den 1 april 2019.
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§ 93

Revidering kulturplan 2019-2021 för Gällivare kommun
KS/2018:1018 - 860

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad Kulturplan 2019-2021.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 5 februari 2018 fattat beslut om Kulturplan 
för Gällivare kommun.

Planen föreslås uppdateras då den inte tidsmässigt fasade ihop med den 
regionala kulturplanen, som är en av utgångspunkterna för kommunens 
plan. Skrivningar i planen har ändrats och till viss del lagts till och tagits 
bort för att passa ihop med den nyligen beslutade regionala kulturplanen. 
Dock har det inte påverkat de fyra övergripande mål som är planens 
kärna och utgångspunkt för det framtida kulturarbetet i kommunen. 
Dessa är helt oförändrade. Den reviderade planen har uppdaterats för att 
synkronisera med den nya organisationen.

I den reviderade planen ser man textrader som tagits bort. Det 
gulmarkerade är nya skrivningar.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Planen kommer att ge positiva konsekvenser för barn och unga då ett av 
målen just rör gruppen barn och unga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta reviderad Kulturplan 2019-2021.

Beslutsunderlag
1. Reviderad Kulturplan 2019-2021.
2. Gällivare kommuns målstyrningsmodell.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-12-19 § 202.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 28.
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Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) 

att anta reviderad Kulturplan 2019-2021.
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§ 94

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
KS/2019:16 - 101

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendelistan till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2019.
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§ 95

Val till styrelse för Gojan 1, Gojan 14 AB
KS/2019:204 - 102

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-10, § 82, femte och 
sjätte att-satsen,

att välja Jeanette Wäppling (V), Birgitta Larsson (S), Henrik Ölvebo (MP), 
Magnus Johansson (S) och Lars Alriksson (M) till ledamöter,

att välja Birgitta Larsson (S) till ordförande 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av styrelse för Gojan 1, Gojan 14 AB för mandatperiod 
2019-2022.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2017-04-10 § 82.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges beslut 
2017-04-10, § 82, femte och sjätte att-satsen,

att välja Jeanette Wäppling (V), Birgitta Larsson (S), Henrik Ölvebo (MP), 
Magnus Johansson (S) och Lars Alriksson (M) till ledamöter,

att välja Birgitta Larsson (S) till ordförande 2019-2022.

Tilläggsyrkande
Mikael Lundberg (M) yrkar

att välja Lars Alriksson (M) till ledamot.
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§ 96

Val av adjungerande ledamöter samt ersättare till kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott
KS/2018:779 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Nicklas Johansson (SJVP) och Gun Isaxon (MV) till adjungerade 
ledamöter till kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 
under punkterna huvudtidplanen, LKAB-finansiering samt aktuella planer 
och projekt gällande samhällsomvandlingen,

att välja Margareta Henricsson (SJVP), Fredric Olofsson (MV) och Rory 
Blom (SD) till adjungerade ersättare till kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott under punkterna huvudtidplanen, 
LKAB-finansiering samt aktuella planer och projekt gällande 
samhällsomvandlingen.  

Ärendebeskrivning
Föreligger val av adjungerade ledamöter och ersättare för 
Sverigedemokraterna, Sjukvårdspartiet och Malmfältens väl, till 
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott under 
punkterna huvudtidplanen, LKAB-finansiering samt aktuella planer och 
projekt gällande samhällsomvandlingen.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2019-01-07 § 40.
2. Malmfältens väls förslag till adjungerad ledamot och ersättare.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar

att välja Nicklas Johansson (SJVP) till adjungerad ledamot i 
kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott under punkterna 
huvudtidplanen, LKAB-finansiering samt aktuella planer och projekt 
gällande samhällsomvandlingen,

att välja Margareta Henricsson (SJVP) till adjungerad ersättare till 
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott under punkterna 
huvudtidplanen, LKAB-finansiering samt aktuella planer och projekt 
gällande samhällsomvandlingen.  
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Tilläggsyrkande
Nicklas Johansson (SJVP) yrkar

att välja Gun Isaxon (MV) till adjungerad ledamot till kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott under punkterna huvudtidplanen, 
LKAB-finansiering samt aktuella planer och projekt gällande 
samhällsomvandlingen.  

att välja Fredric Olofsson (MV) till adjungerad ersättare till 
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott under 
punkterna huvudtidplanen, LKAB-finansiering samt aktuella planer och 
projekt gällande samhällsomvandlingen.  

Paula Palmqvist (SD) yrkar

att välja Rory Blom (SD) till adjungerad ersättare till kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott under punkterna huvudtidplanen, 
LKAB-finansiering samt aktuella planer och projekt gällande 
samhällsomvandlingen.  
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§ 97

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

Kommunstyrelsen beslutar

att Annica Oscarsson utses till ordinarie ledamot i Laponiatjuottjudus 
styrelse,

att utse Anette Nilsson Springare till ersättare i Laponiatjuottjudus 
styrelse till partsråd 2020,

att utse Pia Sundvall till ersättare i Laponiatjuottjudus styrelse under 
åren 2020-2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har valt Tommy Isaksson som ordinarie med Annica 
Oscarsson som ersättare att representera Gällivare kommun i 
Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltningens styrelse 1 februari 2018 till 31 
dec 2018.

Med anledning av Tommy Isakssons kommande pensionsavgång bör 
nyval ske till detta uppdrag. Förslaget till nyval har tagits fram i samråd 
med service och teknikförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte beröra barn och ungdomar.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att Annica Oscarsson utses till ordinarie ledamot med Pia Sundvall som 
ersättare i Laponiatjuottjudus styrelse under innevarande mandatperiod 
t o m 2022.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att Annica Oscarsson utses till ordinarie ledamot i Laponiatjuottjudus 
styrelse,

att utse Anette Nilsson Springare till ersättare i Laponiatjuottjudus 
styrelse till partsråd 2020,
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att utse Pia Sundvall till ersättare i Laponiatjuottjudus styrelse under 
åren 2020-2022.

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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  62  (76)

2019-02-25
  

 
 Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 98

Val av revisorersättare till Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltning, 
2019-2022
KS/2018:786 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Christer Nordmark (M) till revisorsersättare under mandat-
perioden 2019-2022.

Ärendebeskrivning
För mandatperioden 2019-2022 väljer Jokkmokk en revisor och Gällivare 
en revisorersättare.

Föreligger val av revisorersättare för mandatperioden 2019-2022.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att välja Christer Nordmark (M) till revisorsersättare under mandat-
perioden 2019-2022.
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§ 99

Nominering av ledamot till styrelsen Inlandsbanan AB för tiden 
2019-2022
KS/2018:768 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Stefan Ovrell (MP) till styrelseledamot för Inlansbanan AB.

Ärendebeskrivning
Valberedningen för Inlandsbanan AB har inkommit med en förfrågan om 
nominering till styrelsen. Senast 23 april 2019 vill de ha förslag på 
nominering av styrelseledamot och styrelseordförande.

Underlag
1. Förfrågan Inlandsbanan AB.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att nominera Stefan Ovrell (MP) till styrelseledamot för Inlansbanan AB.
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§ 100

Nomineringar till styrelsen för Inlandskommunernas ekonomiska förening
KS/2018:767 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Mats Rantapää (S) till styrelsen för Inlandskommunernas 
ekonomiska förening.

Ärendebeskrivning
Inlandskommunernas ekonomiska förening har inkommit med en 
skrivelse med begäran om nomineringar till styrelsen för IEF.

Underlag
1. Skrivelse IEF.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar

att nominera Mats Rantapää (S) till styrelsen för Inlandskommunernas 
ekonomiska förening.
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§ 101

Val av stämombud och stämombudsersättare till Kalix Älvdalens 
ekonomiska förening
KS/2018:772 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

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

att välja Maria Åhlén (S) till stämombudsersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av ett stämombud och en stämombudsersättare.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2019-01-07 § 53.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar

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

att välja Maria Åhlén (S) till stämombudsersättare.
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§ 102

Styrgrupp - ny förskola Dokkas
KSst/2019:54 - 290

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Birgitta Larsson (S) samt Lars Alriksson (M) till representanter 
från kommunstyrelsen, 

att barn- och utbildningsnämnden utser en representant från presidiet. 

Ärendebeskrivning
Under februari kommer arbetet med projektering av en ny förskola i 
Dokkas att starta. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller därmed om att 
kommunstyrelsen utser politiska representanter till styrgruppen. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 
beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att utse Birgitta Larsson (S) samt Lars Alriksson (M) till representanter 
från kommunstyrelsen, 

att barn- och utbildningsnämnden utser en representant från presidiet. 

Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-02-12 
§ 22.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M)

att utse Birgitta Larsson (S) samt Lars Alriksson (M) till representanter 
från kommunstyrelsen, 

att barn- och utbildningsnämnden utser en representant från presidiet. 
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§ 103

Partistöd 2019
KS/2019:55 - 104

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd för 2019 till partier representerade i 
kommunfullmäktige enligt följande;

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 471 730 kr
Nya Moderaterna 234 738 kr
Miljöpartiet de gröna 175 490 kr
Vänsterpartiet 175 490 kr
Sverigedemokraterna 145 866 kr
Malmfältens Väl   86 618 kr
Sjukvårdspartiet   86 618 kr

att Sverigedemokraternas partistöd 2019 fastställs till 145 866 kronor, då 
det femte mandatet ej kan besättas,

att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110.

Ärendebeskrivning
Föreligger fastställande av partistöd för år 2019. Partistödet betalas ut 
årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. Bedömningen är att 
alla partier får fortsatt stöd utifrån premisser för grundstöd och 
mandatstöd.

Premisserna för utbetalning av partistöd regleras i föreskriften 
kommunalt partistöd antagen av KF 180409 § 54. Här beskrivs att partier 
som erhåller partistöd ska inkomma med en skriftlig redovisning som 
visar hur partistöden använts. Till redovisningen ska också bifogas ett 
granskningsintyg.
Utifrån detta har nämnd- och utredningsenheten gått igenom de senaste 
redovisningarna för utbetalt partistöd 2017. Efter genomgång kan 
kontstateras att alla partier utom ett har lämnat in redovisning utifrån 
gällande regler.
Det parti som inte lämnat in en fullständig redovisning, kommer att 
uppmärksammas på de brister som noterats.
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Utbetalning av partistöd för 2019
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 471 730 kr
Nya Moderaterna 234 738 kr
Miljöpartiet de gröna 175 490 kr
Vänsterpartiet 175 490 kr
Sverigedemokraterna 175 490 kr
Malmfältens Väl   86 618 kr
Sjukvårdspartiet   86 618 kr

Ekonomiska konsekvenser
Medel finns via ansvar 15701, verksamhet 110.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att utbetala partistöd för 2019 till partier representerade i 
kommunfullmäktige enligt följande;

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 471 730 kr
Nya Moderaterna 234 738 kr
Miljöpartiet de gröna 175 490 kr
Vänsterpartiet 175 490 kr
Sverigedemokraterna 175 490 kr
Malmfältens Väl   86 618 kr
Sjukvårdspartiet   86 618 kr

att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 27.

Yrkande

Paula Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)

att utbetala partistöd för 2019 till partier representerade i 
kommunfullmäktige enligt följande;
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Arbetarpartiet Socialdemokraterna 471 730 kr
Nya Moderaterna 234 738 kr
Miljöpartiet de gröna 175 490 kr
Vänsterpartiet 175 490 kr
Sverigedemokraterna 145 866 kr
Malmfältens Väl   86 618 kr
Sjukvårdspartiet   86 618 kr

att Sverigedemokraternas partistöd 2019 fastställs till 145 866 kronor, då 
det femte mandatet ej kan besättas,

att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  70  (76)

2019-02-25
  

 
 Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 104

Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) - Säkra 
skolvägar
KSst/2019:59 - 1011

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen då presenterat problem skall åtgärdas.

Ärendebeskrivning
Motion inkommen 2018-06-25 angående gång- och cykelvägar till 
utbyggnaderna av nya bostadsområden som sker i övre Koskullskulle. 

Längs Genvägen finns idag ingen frånskild gångbana vilket upp-
märksammats i den vägutredning som gjorts under 2017/18. Längs 
sträckan finns också en busshållplats. Åtgärd planeras utföras under 
sommaren 2019 för att säkerställa säkerheten för gångtrafikanter.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ökad säkerhet till skola.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 
beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen då presenterat problem skall åtgärdas.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-02-12 
§ 8.

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

att bifalla motionen då presenterat problem skall åtgärdas.
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§ 105

Motion av Birgitta Larsson (S) och Magnus Johansson (S) - Makerspace i 
Gällivare nya Multihus
KS/2018:193 - 1011

Kommunstyrelsen beslutar

att representanter från kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskott, representanter från fritidsgårdar och fritidsledare samt 
processledare Petra Åhl gör ett studiebesök på Luleå Makerspace, samt

att frågan stannar i kommunstyrelsen då det anses som verkställighet.

Ärendebeskrivning
Motion angående Makerspace i Gällivares nya multihus har inkommit 
2018-02-05 från Birgitta Larsson (S) och Magnus Johansson (S).

Motionärerna skriver att kärnan i ett Makerspace är ett lekfullt skapande 
och uppfinnande med modern teknik där människors kreativitet fångas 
upp genom att de kan realisera sina idéer och skapa något nytt. Ett 
Makerspace ger en plats där det finns tillgång till maskiner och en miljö 
där man delar med sig av sin kunskap och lär av och tillsammans med 
andra. Detta ska vara en plats för alla att komma till för att arbeta med 
olika projekt, dela erfarenheter och kunskap. Lokalen och verksamheten 
är dynamisk. 

Vidare framför motionärerna att för att bl.a. nå kvinnor och unga tjejer 
samt bidra till en mer jämställd teknikutveckling är det viktigt hur teknik 
presenteras och att i ett Makerspace finns stora möjligheter att visa 
nyttan med tekniken och vad varje individ med teknikens hjälp kan skapa 
själv. Motionärerna ser vidare möjligheten att personer som inte är direkt 
kopplade till idrott vistas i multihuset och att innovationsviljan i Gällivare 
möter framtiden på ett spännande sätt. Enligt motionärerna är ett 
Makerspace en miljö där kunskap, verktyg och idéer smälter samman.

Motionärerna föreslår att bjuda upp grundarna av Luleå Makerspace 
Agneta Hedenström och Peter Parnes till Gällivare kommun för present-
ation av deras verksamhet i Luleå, att reservera en yta i Gällivares 
kommande stora mötesplats multihuset samt att utreda och köpa in 
lämplig utrustning.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 § 93 att bifalla motionens 
första att-sats: att bjuda upp grundarna av Luleå Makerspace Agneta 
Hedenström och Peter Parnes till Gällivare kommun för presentation av 
deras verksamhet i Luleå samt att ta ställning till att-sats två och tre 
efter informationen enligt ovan.
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Ekonomiska konsekvenser
Innebär kostnad att bjuda upp grundarna av Luleå Makerspace samt 
kostnad för inköp av utrustning till och drift av eventuellt Makerspace.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga med olika mötesplaster.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 
beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att representanter från kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskott, representanter från fritidsgårdar och fritidsledare samt 
processledare Petra Åhl gör ett studiebesök på Luleå Makerspace. 

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsen 2018-09-10 § 243.
3. Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 93. 
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-02-12 
§ 24.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar

att representanter från kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskott, representanter från fritidsgårdar och fritidsledare samt 
processledare Petra Åhl gör ett studiebesök på Luleå Makerspace, samt

att frågan stannar i kommunstyrelsen då det anses som verkställighet.

Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Mattias Liinankis förslag.
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§ 106

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), 
Marina Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M) och Kjell-Åke 
Andersson (M) - Delegationsordning för nämnder och styrelser
KS/2018:883 - 1011

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då mindre organisationsförändringar måste kunna 
genomföras utan beslut av nämnd eller styrelse.

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

Ärendebeskrivning
Motion angående revidering av delegationsordningar så att endast 
nämnder och styrelser kan besluta om organisationsförändringar, har 
inkommit 2018-11-05 från Eva Alriksson (m), Monika Nordvall (m), Kjell 
Hansson (m), Marina Eriksson (m), Lars Alriksson (m), Per Wahlström 
(m), Kjell-Åke Andersson (m). 

Motionärerna skriver att delegationsordingarna behöver revideras så att 
organisationsförändringar inte kan genomföras utan beslut av nämnd 
eller styrelse. Detta för att säkra styrbarheten och försäkra att 
kommunallagens intentioner upprätthåll.

Kommunstyrelsen har 2018-11-26 antagit ny delegationsordning för 
kommunstyrelsen där ärende om organisationsförändring inom 
förvaltningen beskrivs under punkt 1.01. Här har preciserats att 
”Organisationsförändring inom förvaltningen som inte påverkar servicen 
till kommuninvånarna samt är förankrad i kommunstyrelsens presidium” 
får hanteras med förvaltningschef som delegat.

Tillägget kommer att införas i samtliga delegationsordningar där punkten 
ingår, utifrån principen att likrikta samtliga delegationsordningar så långt 
möjligt är.

Bedömning
Utifrån preciseringen att organisationsförändringar ska vara förankrade i 
styrelsens/nämndens presidium bedöms att både styrbarheten för 
förtroendevalda och intentionen i kommunallagen blir säkrad. Motionen 
bedöms i och med detta bli besvarad. 

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att motionen angående delegationsordning för nämnder och styrelser får 
anses besvarad genom den precisering som görs i samtliga 
delegationsordningar om förankring i presidierna.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-12 § 30.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att avslå motionen då mindre organisationsförändringar måste kunna 
genomföras utan beslut av nämnd eller styrelse.

Lars Alriksson (M) yrkar

att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Lars Alrikssons förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet 
med Magnus Johanssons förslag.
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§ 107

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), 
Marina Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M), Kjell-Åke 
Andersson (M), Nicklas Johansson (SJVP) och Torbjörn Sandin (SJVP) - 
Ändring i delegationsordning för nämnder och styrelser: inrättande av 
tjänst
KS/2018:891 - 1011

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen anses besvarad i och med att det redan är nämnderna och 
styrelserna som beslutar om inrättande av tjänst. 

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

Ärendebeskrivning
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), 
Marina Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M), Kjell-Åke 
Andersson (M), Nicklas Johansson, (SJVP) och Torbjörn Sandin (SJVP), 
angående ändring i delegationsordning för nämnder och styrelsen 
gällande inrättande av tjänst, inkom 2018-11-06.

Motionärerna framför att ”för att det politiska systemet ska få kontroll 
över den verksamhet som de förtroendevalda ansvarar för krävs att 
nämnder och styrelser tar ställning till nya inrättade tjänster”. 
Motionärerna vill att delegationsordningarna snarast revideras så att 
endast nämnder och styrelsen kan besluta om inrättande av nya tjänster.

Bedömning
I delegationsordningarna så har varken utskott eller någon tjänsteman 
getts delegation att besluta om inrättande av tjänster. I och med detta så 
är det nämnderna och styrelsen som ska fatta beslut när det gäller 
inrättande av tjänst. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

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

att motionen anses besvarad i och med att det redan är nämnderna och 
styrelserna som beslutar om inrättande av tjänst. 

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 31.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP)

att bifalla motionen.

Pernilla Fagerlönn (V) yrkar 

att motionen anses besvarad i och med att det redan är nämnderna och 
styrelserna som beslutar om inrättande av tjänst. 

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Pernilla Fagerlönns 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige 
i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.


