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Ajournering

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1, 
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Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-25

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Jeanette Wäppling V 402–432

Vice 
ordförande Birgitta Larsson S 402–432

2:e vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP 402–432

Ledamot Karl-Erik Taivalsaari V 402–432

Ledamot Magnus Johansson S 402–432

Ledamot Maria Åhlén S 402–432

Ledamot Mats Rantapää S 402–432

Ledamot Lars Alriksson M 402–432

Ledamot Benny Blom M 402–432

Ledamot Paula Palmqvist SD

Ledamot Nicklas Johansson SJVP 402–432

Ledamot Hanna Falksund MP 402–432

Ledamot Sanna Nilsson Ylitalo MP 402–432

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Pernilla Fagerlönn V

Ersättare Jan-Ander Perdal V

Ersättare Johannes Reinfors V

Ersättare Mattias Liinanki MP

Ersättare Stefan Ovrell MP

Ersättare Steve Ärlebrand S 402–432 Ers. Paula Palmqvist

Ersättare Monika Eriksson 
Norberg S

Ersättare Stefan Kostenniemi S

Ersättare Frank Öqvist S Ej tjg.ersättare §§ 402-432

Ersättare Eric Palmqvist SD

Ersättare Margareta 
Henricsson SJVP

Ersättare Kjell Hansson M

Ersättare Mikael Lundberg M Ej tjg.ersättare §§ 402-432
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Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 402–432

Tf.Kommun-
direktör Alexander Kult §§ 402–432

Förvaltnings
chef Camilla Widing §§ 402-432

Ekonomichef Thomas Pettersson §§ 403–404

Förvaltnings
chef Eva Martinsson § 404

Förvaltnings
chef Lennart Johansson § 404

Förvaltnings
chef Sara Källgarn §§ 404–407

Personalchef Anna Johansson 
Miettinen §§ 411, 432

Arbetsmiljö- 
och 
kompetensu
tvecklare

Maria Karlsson § 411 

Socialchef Annette Viksten Åhl §§ 404, 412

Ordförande 
socialnämnd
en

Johannes Sundelin §§ 404, 412
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Innehållsförteckning

§ 402 6
Godkännande av dagordning

§ 403 7
Redovisning om budgetförutsättningar och påverkan av budgetpropositionen

§ 404 8
Budgetuppföljning och Ks till förfogande

§ 405 9
Budgetinspel för kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2021-2023

§ 406 11
Verksamhetsplan ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2020-2022

§ 407 12
Äskande ur investeringsreserven för hållbar investering

§ 408 15
Budgetinspel för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-2023

§ 409 17
Verksamhetsplan kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-2022

§ 410 18
Investeringsmedel för utbyte av föråldrade datorer

§ 411 21
Information om pågående arbetsmiljöarbete i Gällivare kommun

§ 412 22
Socialnämndens redovisning om åtgärder för budget i balans

§ 413 23
Delgivningar

§ 414 24
Delegationsbeslut

§ 415 25
KS kurser/konferenser samt återkoppling

§ 416 26
Kommundirektörens rapport

§ 417 27
Ansökan projekt arbetsmarknadsintegration

§ 418 29
Information till KS från de kommunala råden, samt övrig aktuell information
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§ 419 30
Upphandling Planarkitekttjänster, ramavtal

§ 420 32
Upphandling byggservice byggnadsarbeten ramavtal, Gällivare kommun och TOP 
Bostäder AB

§ 421 33
Upphandling byggservice golvläggningsarbeten ramavtal, Gällivare kommun och 
TOP Bostäder AB

§ 422 34
Antagande upphävande av tomtindelningar för Bäckenområdet i Malmberget

§ 423 36
Redovisning av aktuell behandling av personuppgifter för stöd- och utvecklingsför-
valtningen

§ 424 38
Utökad trafik Repisvaara

§ 425 40
Ändring av Gällivare kommunvapen

§ 426 42
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning

§ 427 44
Avfallsplan

§ 428 46
Införande av separat insamling av matavfall

§ 429 48
Taxa för bredband

§ 430 50
Motion av Bror Wennström (MV), Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och 
Gun Isaxon (MV) - Säkerställande av en framtida god natur och miljö i kommunen

§ 431 52
Motion av Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Dick Sundström (M), Monika 
Nordvall Hedström (M), Benny Blom (M), Lars Alriksson (M) och Kjell-Åke 
Andersson (M) angående elektroniska körjournaler

§ 432 54
Rekrytering av kommundirektör
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Utdragsbestyrkande

§ 402

Godkännande av dagordning
Dnr KS/2019:218

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§ 403

Redovisning om budgetförutsättningar och påverkan av budgetpropositionen
Dnr KS/2019:721, KS/2019:10

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober 2019, beslutade kommunstyrelsen att 
bjuda in ekonomichefen till kommunstyrelsens sammanträde 25 november för redovisning 
om hur budgetförutsättningarna och budgetpropositionen påverkar Gällivare kommun.

Thomas Pettersson, ekonomichef informerar om de olika bidrag som kommunen kan söka, 
skatteunderlagsprognos, generella statsbidrag, befolkningsprognos och skatteutjämningen.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 363.
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§ 404

Budgetuppföljning och Ks till förfogande
Dnr KS/2019:9

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga redovisningarna till handlingarna.

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

Uppföljning sker för oktober men hinner inte bli klart innan utskick. Komplettering av 
handlingar görs så snart de är sammanställda.

Eva Martinsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen redovisar prognos för 
året –5 840 tkr.

Lennart Johansson, förvaltningschef, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen redovisar 
prognos för året 4 800 tkr.

Camilla Widing, förvaltningschef, stöd- och utvecklingsförvaltningen redovisar prognos för 
året 856 tkr.

Alexander Kult, tf. kommundirektör/förvaltningschef miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen redovisar prognos för året 1 900 tkr.

Sara Källgarn, förvaltningschef, ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen redovisar prognos 
för året 1 714 tkr.

Thomas Pettersson, ekonomichef redovisar kommunstyrelsens övergripande, prognos för 
året -7 470 tkr.

Annette Viksten Åhl, socialchef och Johannes Sundelin, ordförande redovisar prognos för 
året -10 000 tkr. 

Underlag
1. Driftbudgetuppföljning.
2. RFB prognosfil.
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Utdragsbestyrkande

§ 405

Budgetinspel för kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2021-2023
Dnr KS/2019:695

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen,

att förvaltningen arbetar vidare med budgetinspelet inför scenariodagen.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till drift- och investeringsbudget för åren 2021-2023 har tagits fram av 
förvaltningen. Förslaget till budget skall gå vidare till kommunens fortsatta verksamhets-
planeringsprocess, bland annat till scenariodagarna under 2020. Kommunstyrelsen har 
möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på den föreslagna budgeten. Under våren 
2020 kommer budgeten för 2021-2023 beslutas i kommunstyrelsens särskilda budget-
förslag. 

Ärendeinnehåll enligt verksamhetsplaneringsprocessen.
I utskottet presenter förvaltningschefen förvaltningens prioriterade äskanden som grund 
till en öppen diskussion kring budget. En avvägning görs sedan utifrån de förutsättningar 
som finns och de politiska prioriteringarna. Utskottet ger direktiv till förvaltningschefen 
angående vad som bör lyftas vidare i verksamhetsplaneringsprocessen.

I kommunstyrelsen presenterar förvaltningschefen de underlag som tagits fram initialt i 
verksamhetsplaneringsprocessen utifrån utskottets direktiv. Kommunstyrelsen ger direktiv 
till förvaltningschefen angående vad som bör lyftas vidare i 
verksamhetsplaneringsprocessen.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån prioriterade områden.

Konsekvenser för barn och unga
Utifrån prioriterade områden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att förvaltningen förhåller sig till föreslagna direktiv i fortsatt arbete enligt verksamhets-
planeringsprocessen.

Underlag
1. Sammanställning drift
2. Sammanställning investering
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-11-05 § 56.
4. Kalkyler.
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Utdragsbestyrkande

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att tacka för informationen,

att förvaltningen arbetar vidare med budgetinspelet inför scenariodagen.

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

§ 406

Verksamhetsplan ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2020-2022
Dnr KS/2019:614

Kommunstyrelsen beslutar

att anta ungdom-, fritid- och kulturutskottets verksamhetsplan 2020-2022.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har kommunfullmäktige 
beslutat att införa en målstyrningsmodell. Både den politiska organisationen och 
förvaltningarna omfattas av målstyrningen och ska arbeta i enlighet med den framtagna 
modellen.

Ungdom-, fritid- och kulturutskottet har utarbetat en verksamhetsplan med fokusområden 
som utgår från kommunfullmäktiges vision, verksamhetsidé och strategiska målsättningar.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att anta ungdom-, fritid- och kulturutskottets verksamhetsplan 2020-2022.

Underlag
1. Ungdom-, fritid- och kulturutskottets verksamhetsplan 2020-2022.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-11-05 § 63.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med ungdoms-, fritids- och kulturutskottets förslag 
till beslut

att anta ungdom-, fritid- och kulturutskottets verksamhetsplan 2020-2022.
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§ 407

Äskande ur investeringsreserven för hållbar investering
Dnr KSufk/2019:127

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen 2,2 miljoner ur medlen för 
investeringsreserv 2019 för att köpa in begagnad ljud- och ljusutrustning enligt förslaget.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Benny Blom (M) reserverar mot beslutet att bevilja ungdom-, fritid- 
och kulturförvaltningen 2,2 miljoner ur medlen för investeringsreserven 2019 för att köpa 
in begagnad ljud- och ljusutrustning.

Moderaterna anser inköpet av utrustning inte ska genomföras av flera skäl:
Vi anser att inköpsbeloppet är så högt att en reguljär upphandling enligt LOU ska göras. 
Vi anser att medlen från investeringsreserven ska prioriteras till dagens andra 
investeringsäskande för utbyte av föråldrade datorer som moderaterna anser vara viktigare 
för kommunen. Det är inte ens säkerställt att denna utrustning är den vi behöver i 
Multiaktivitetshuset då utredning om ljudutrustning ännu inte är påbörjad.

Ajournering
Kl. 13:45-14:00.

Ärendebeskrivning
Äskande av medel ur investeringsreserv för att spara större belopp senare.

I kulturskolan och det kommande Multiaktivitetshuset finns och kommer att finnas stort 
behov av utrustning för ljud och ljus för lektioner, föreställningar och konserter av olika 
slag. Då multiaktivitetshusets i bruktagande ligger några år framåt finns ännu ingen 
budgetpost för inventarier eller mindre investeringar för verksamheten i huset.

Förvaltningen har helt nyligen fått ett erbjudande om att köpa begagnad utrustning från 
en verksamhet som läggs ner. Erbjudandet innefattar utrustning till ett marknadsvärde av 
närmare 7 miljoner kronor, utgångspriset är satt till 3,2 miljoner, väljer kommunen att 
köpa allt samlat får vi därtill nästan 30% rabatt och får ett pris på 2,2 miljoner kr. 

För att undersöka frågan närmare har vi gjort följande kontroller
kommentar

Är utrustningen i gott skick? Ja brukbar i flera år 
Motsvarar utrustningen våra behov? Ja ja till 90%
Är utrustningen kompatibel med fastigheten? Ja
Har vi kompetens att hantera utrustningen Ja
Kan utrustningen vid behov kompletteras? Ja kända märken
Finns möjlighet att reparera och få reservdelar? Ja kända märken
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Utdragsbestyrkande

Kan utrustningen förvaras på ett tillfredsställande sätt? Ja Sjöparkskolan
Gäller försäkringar för utrustningen? Ja även vid förvaring

Har förvaltningen idag medel för att finansiera inköpet nej
Är det sannolikt att en liknande utrustning till motsvarande 
pris är tillgänglig när Multiaktivitetshuset ska utrustas nej

Hållbarhetsöverväganden
Gällivare kommun har fattat beslut om att agera ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hållbart. Genom att köpa in begagnad utrustning belastar vi ekonomin så lite som möjligt, 
vi ger upphov till mindre produktion av komponenter med stort inslag av både plast och 
metaller som sällan kan återbrukas eller återvinnas när de kasseras, samt mindre 
transporter jämfört med nyköp. Genom att lägga en mindre summa på denna utrustning i 
dag kan vi genom synerieffekter främja socialhållbarhet och jämlikhet genom att fler barn 
och unga oavsett sin egen ekonomiska situation kan ta del av våra verksamheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 11 november 2019 att lämna ärendet utan eget 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 25 november 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Kortsiktigt behöver vi ta 2,2 miljoner i bruk, på lång sikt sparar vi närmare 5 miljoner

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga kan vid köp omedelbart börja använda delar av utrustningen, på lång sikt 
får de mer utrustning för mindre pengar vilket gör att vi kan satsa på synergieffekter och 
verksamhet som kommer barn och unga till del

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att bevilja ungdoms- fritids- och kulturförvaltningen 2,2 miljoner ur medlen för 
investeringsreserv 2019 för att köpa in begagnad ljud- och ljusutrustning enligt förslaget.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11 § 248.
2. Upphandlingsredogörelse.
3. Inventarier.
4. Svar på frågor.

Yrkande
Sanna Nilsson Ylitalo (MP) yrkar i enlighet med ungdoms-, fritids- och kulturförvaltningens 
förslag till beslut

att bevilja ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen 2,2 miljoner ur medlen för 
investeringsreserv 2019 för att köpa in begagnad ljud- och ljusutrustning enligt förslaget.
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Lars Alriksson (M) yrkar

att avslå förslag till beslut.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Sanna Nilsson Ylitalos förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Sanna Nilsson Ylitalos förslag.
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§ 408

Budgetinspel för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-2023
Dnr KS/2019:95

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen,

att förvaltningen arbetar vidare med budgetinspelet inför scenariodagen.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till drift- och investeringsbudget för åren 2021-2023 har tagits fram av 
förvaltningen. Förslaget till budget skall gå vidare till kommunens fortsatta 
verksamhetsplaneringsprocess, bland annat till scenariodagarna under 2020. 
Kommunstyrelsen har möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på den föreslagna 
budgeten. Under våren 2020 kommer budgeten för 2021-2023 beslutas i 
kommunstyrelsens särskilda budgetförslag. 

Ärendeinnehåll enligt verksamhetsplaneringsprocessen.
I utskottet presenter förvaltningschefen förvaltningens prioriterade äskanden som grund till 
en öppen diskussion kring budget. En avvägning görs sedan utifrån de förutsättningar som 
finns och de politiska prioriteringarna. Utskottet ger direktiv till förvaltningschefen 
angående vad som bör lyftas vidare i verksamhetsplaneringsprocessen.

I kommunstyrelsen presenterar förvaltningschefen de underlag som tagits fram initialt i 
verksamhetsplaneringsprocessen utifrån utskottets direktiv. Kommunstyrelsen ger direktiv 
till förvaltningschefen angående vad som bör lyftas vidare i 
verksamhetsplaneringsprocessen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 11 november 2019 att lämna ärendet utan eget 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 25 november 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån prioriterade områden.

Konsekvenser för barn och unga
Utifrån prioriterade områden.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att förvaltningen förhåller sig till föreslagna direktiv i fortsatt arbete enligt verksamhets-
planeringsprocessen.
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Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Sammanställning investering.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11 § 242.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att tacka för informationen,

att förvaltningen arbetar vidare med budgetinspelet inför scenariodagen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Maria Åhléns 
förslag.
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§ 409

Verksamhetsplan kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-2022
Dnr KS/2019:613

Kommunstyrelsen beslutar

att anta verksamhetsplan för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-2022. 

Ärendebeskrivning
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har kommunfullmäktige 
beslutat att införa en målstyrningsmodell. Både den politiska organisationen och 
förvaltningarna omfattas av målstyrningen och ska arbeta i enlighet med den framtagna 
modellen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utarbetat en verksamhetsplan med fokusområden 
som utgår från Kommunfullmäktiges vision, verksamhetsidé och strategiska målsättningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 11 november 2019 att lämna ärendet utan 
eget förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 25 november 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta verksamhetsplan för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-2022. 

Underlag
1. Verksamhetsplan för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-2022.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11 § 244.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag till 
beslut

att anta verksamhetsplan för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-2022. 
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§ 410

Investeringsmedel för utbyte av föråldrade datorer
Dnr KS/2019:675

Kommunstyrelsen beslutar

att Kommunstyrelsen ställer sig bakom principen att löpande underhålla datorer så att en 
maxålder på fem år på stationära datorer och fyra år på bärbara bibehålls över tid,

att extra medel på 1,3 Mkr tillförs verksamheten från KS investeringsreserv 2019 så att IT 
kan byta ut de äldsta datorerna samt ersätta datorer i mötesrum på kommunhuset,

att återkomma till kommunstyrelsen i januari med förslag på resterande summa för 2020 
samt finansieringsförslag,

att för 2021-2023 återkomma i budgetprocessen.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Benny Blom (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag, då Moderaterna anser att utbyte av föråldrade datorer är viktigare än att köpa in 
ljudutrustning. Genom att inte ställa dessa äskanden ur investeringsreserven mot varandra 
har inte dessa investeringar vägts mot varandra. Vi vill markera med vårt yrkande om bifall 
till förvaltningens förslag att majoriteten har prioriterat fel.

Ärendebeskrivning
En viktig del av arbetsplatsen idag är IT-arbetsplatsen där datorn med verktyg utgör 
basen. Kommunen har ej sörjt för ett löpande underhåll av datorpark. I kombination med 
att begagnade datorer köpts in så har nu snittåldern ökat till över 10 år på stationära 
datorer och 7 år på bärbara datorer.

IT har inte heller förvaltat innehållet vilket gör att merparten av datorerna har Windows 7 
vilket nu efter 10 år slutar att supporteras av Microsoft den 22 januari 2020 vilket ökar 
risken för driftstörningar och säkerhetsluckor.

Gällivare kommun vill vara en effektiv och attraktiv arbetsgivare med stolta och 
engagerade medarbetare. Tyvärr bidrar IT-arbetsplatsen idag negativt där ex Vision lyfter 
IT-arbetsplatsen som ett stort arbetsmiljöproblem (Yrkande från Vision budget 2020-2022 
KS/2019:70). 

Sammantaget leder detta till mer support och dolda kostnader i bland annat förlorad 
arbetstid på grund av bristande arbetsverktyg.
 
Investeringar krävs för att komma ikapp underhållsskulden på hårdvaran för att på sikt 
sträva efter en IT-arbetsplats med max fem år gammal utrustning som löpande byts inom 
ram för ordinarie verksamhet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 11 november 2019 att lämna ärendet utan eget 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 25 november 2019.

Ekonomiska konsekvenser
 För att komma ikapp med underhållsskulden (max fem år) krävs extra investering på 

cirka 14 Mkr.
 För att komma arbeta ner underhållsskulden (max sju år) krävs extra investering på 

cirka 8 Mkr.
 För att löpande bibehålla en max ålder på fem på stationära datorer och fyra år på 

bärbara datorer beräknas det löpande utbytet per år kosta cirka 4 Mkr.

Konsekvenser för barn och unga
Inga

Förslag till beslut
att Kommunstyrelsen ställer sig bakom principen att löpande underhålla datorer så att en 
max ålder på fem år på stationära datorer och fyra år på bärbara bibehålls över tid,

att extra medel på 3 Mkr tillförs verksamheten från KS investeringsreserv 2019 så att IT 
kan byta ut de äldsta datorerna samt ersätta datorer i mötesrum på kommunhuset,

att därefter ställa sig positiva till att för 2020 söka extra medel för att lyfta resterande 
skuld alternativt att dela upp investeringen genom att ta 6 Mkr årligen 2020-2022 för att 
2023 nå ett normalt utbyte med cirka 4 Mkr per år löpande med dagens storlek på 
verksamhet.

Underlag
1. IT-omvandlingen - Arbetsplats KS.pptx
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11 § 249.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar 

att Kommunstyrelsen ställer sig bakom principen att löpande underhålla datorer så att en 
maxålder på fem år på stationära datorer och fyra år på bärbara bibehålls över tid,

att extra medel på 1,3 Mkr tillförs verksamheten från KS investeringsreserv 2019 så att IT 
kan byta ut de äldsta datorerna samt ersätta datorer i mötesrum på kommunhuset,

att återkomma till kommunstyrelsen i januari med förslag på resterande summa för 2020 
samt finansieringsförslag,

att för 2021–2023 återkomma i budgetprocessen.
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Lars Alriksson (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut

att Kommunstyrelsen ställer sig bakom principen att löpande underhålla datorer så att en 
max ålder på fem år på stationära datorer och fyra år på bärbara bibehålls över tid,

att extra medel på 3 Mkr tillförs verksamheten från KS investeringsreserv 2019 så att IT 
kan byta ut de äldsta datorerna samt ersätta datorer i mötesrum på kommunhuset,

att därefter ställa sig positiva till att för 2020 söka extra medel för att lyfta resterande 
skuld alternativt att dela upp investeringen genom att ta 6 Mkr årligen 2020-2022 för att 
2023 nå ett normalt utbyte med cirka 4 Mkr per år löpande med dagens storlek på 
verksamhet.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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§ 411

 Information om pågående arbetsmiljöarbete i Gällivare kommun
Dnr KS/2019:682, KS/2019:645

Kommunstyrelsen beslutar
 
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober 2019 § 353, beslutade kommunstyrelsen 
att bjuda in personalenheten till kommunstyrelsens sammanträde 
25 november för information om arbetsmiljöarbetet som pågår i Gällivare.

Maria Karlsson, arbetsmiljö- och kompetensutvecklare informerar om Gällivare kommuns 
arbetsmiljöarbete.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2019-10-19 § 353.
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§ 412

Socialnämndens redovisning om åtgärder för budget i balans
Dnr KS/2019:9

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för redovisningen och lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 maj 2019 § 195 att socialnämndens 
ordförande och förvaltningschef bjuds in till varje kommunstyrelsesammanträde för att 
föredra åtgärder och resultat för att nå budget i balans.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsen att 
underlag för socialnämndens redovisning om åtgärder för budget i balans ska finnas med i 
ärendet.

Johannes Sundelin, ordförande, socialnämnden och Annette Viksten Åhl, socialchef,  
redovisar socialnämndens åtgärder för budget i balans.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 357.
2. Underlag redovisning.
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§ 413

Delgivningar
Dnr KS/2019:10, KS/2019:175, KS/2019:176, KS/2019:28, KS/2019:399, KS/2019:42, 
KS/2019:43, KS/2019:442, KS/2019:468, KS/2019:47, KS/2019:54, KS/2019:546, 
KS/2019:648, KS/2019:655, KS/2019:669, KS/2019:677, KS/2019:710, KS/2019:690, 
KS/2019:691, KS/2019:561

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delgivningar.

Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag
1. Rapport delgivningar.
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§ 414

Delegationsbeslut
Dnr KS/2019:11, KS/2018:432, KS/2018:433, KS/2018:538, KS/2019:458, KS/2019:484, 
KS/2019:535, KS/2019:672, KS/2019:707, KS/2019:708, KS/2019:711, KSst/2019:401

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda delegationsbeslut.

Förslag till beslut
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Underlag
1. Rapport delegationsbeslut.
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§ 415

KS kurser/konferenser samt återkoppling
Dnr KS/2019:12

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsen utskick föreligger inga anmälda kurser.
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§ 416

Kommundirektörens rapport
Dnr KS/2019:13

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar om pågående ärenden och aktuella händelser.

Alexander Kult, tf. kommundirektör informerar om:

- Länsträff Norrbottens kommuner
Avtalssamverkan
Kommunutredning
AIL (arbetsintegrerad lärarutbildning)
Nära vård (Dag Norén)

- Personalfesten
- FC träff
- Dundret
- Kvalitetsmässan.
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§ 417

Ansökan projekt arbetsmarknadsintegration
Dnr KS/2019:693

Kommunstyrelsen beslutar

att ur anslaget i 2019 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” med ansvar 80, 
anvisa 1 100 tkr från verksamhet 942 ansvar 80 till ansvar 15350, verksamhet 6100, 
objekt 32617.

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

Ärendebeskrivning
Projektet Fördjupad introduktion mot vård och omsorg som genomförs på 
Arbetsmarknadsenheten under 2019 i samverkan med kommunens äldreomsorg har visat 
mycket goda resultat. Det har riktat sig till målgruppen utrikesfödda som efter deltagande i 
projektet kunnat gå ut i arbete. Integration är en viktig del i kommunens strävan mot att 
alla människor med arbetsförmåga ska ges möjlighet till egenförsörjning och inkludering i 
samhället. Projektet skapar förutsättningar för målgruppen att lära sig svenska med fokus 
på yrkestermer, få kunskap om samhället, arbetsmarknaden och kulturella skillnader. 

Projektet är att tänkt fortsätta 2020 med mål att utvecklas till ett arbetssätt som 
implementeras i ordinarie verksamheter. Syftet är också att utveckla projektet till att 
innefatta fler yrkesgrupper och förvaltningar att hitta arbetskraft främst inom bristyrken.

Ekonomiska konsekvenser
Totalt finns 4 330 tkr. Kostnaden beräknas på 2,0 tjänster plus omkostnader till 1 100 tkr. 
För 2019 flyktingmiljoner innebär förslaget att kvarvarande anslag på verksamhet 942 blir 
3 230 tkr.  

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att ur anslaget i 2019 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” med ansvar 80, 
anvisa 1 100 tkr från verksamhet 942 ansvar 80 till ansvar 15350, verksamhet 6100, 
objekt 32617.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11 § 250.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag till
beslut

att ur anslaget i 2019 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” med ansvar 80, 
anvisa 1 100 tkr från verksamhet 942 ansvar 80 till ansvar 15350, verksamhet 6100, 
objekt 32617.

Lars Alriksson (M) yrkar 

att avslå förslag till beslut.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 418

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

Kommunstyrelsen beslutar

att 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 ungdomsrådet:
- Fritidskonsulents pensionsavgång
- Remisser till ungdomsrådet
- Demokratidagen
- Ekonomi
- Julaktivitet.
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§ 419

Upphandling Planarkitekttjänster, ramavtal
Dnr INK/2019:98

Kommunstyrelsen beslutar

att ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnads- och teknikutskott (KSstu) ges 
delegation att anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.

Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar ramavtalsupphandling, med samtliga villkort fastställda, för 
planarkitekttjänster och delas in i konsultkategori A-D.

De olika konsultkategorierna omfattar följande: 
A. Beställarstöd: Rådgivning, Projektledning och handläggning av uppdrag och utredningar 
för upprättande av genomförandet av (kompletta) detaljplaneuppdrag, från planbesked till 
antagande.

B. Upprätta detaljplaner med tillhörande utredningar som ligger till grund för planen:
1. Detaljplaner på uppdrag av kommunen
2. Detaljplaner där kommunen rekommenderat avtalad konsult för extern beställare.

C. Projekt kopplade till Strategiskt planerings-/utvecklingsplanering

D. Planarkitekt, strategisk nivå: Deltagande i styrgrupp där man arbetar för att hitta 
helhetslösningar för kommunen och innehar rådgivande roll gällande samhällsplaneringen i 
stort. 

Rubricerat avtal löper ut 2019-11-30 och inköpsfunktionen har av samhällsbyggnad- och 
teknikförvaltningen fått i uppdrag att upphandla ett nytt ramavtal för ändamålet.

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

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande verksamhets drift- eller investeringsbudget.

Konsekvenser för barn och unga
Upphandlingen innebär inga kända konsekvenser eller påverkan på barn och unga.

Förslag till beslut
att ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnads- och teknikutskott (KSstu) ges 
delegation att anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.
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Underlag
1. Förfrågningsunderlag dat. 2019-10-04.
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§ 420

Upphandling byggservice byggnadsarbeten ramavtal, Gällivare kommun och TOP Bostäder 
AB
Dnr INK/2019:114

Kommunstyrelsen beslutar

att ordförande för kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott ges delegation 
att fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.

Ärendebeskrivning
Uppdraget omfattar att vid behov, mot avrop, utföra byggnadsarbeten främst inom 
fastighetsunderhåll. Avtalstyp är ramavtal med samtliga villkor fastställda. 

Rubricerat avtal löper ut 2019-11-30 och inköpsfunktionen har infordrat anbud för 
en ny avtalsperiod om två (2) år, 2019-12-01 till 2021-11-30 med rätt för beställaren 
att förlänga avtalet med ett (1) år + ett (1) år. Upphandlingen har avbrutits 
2019-10-30 pga. att inkomna anbud ej gått att jämställa. Ny upphandling med 
omarbetat förfrågningsunderlag har annonserats 2019-11-04 med sista dag för 
anbud 2019-11-18. Sammanträdet för kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskott 2019-12-13 ligger för långt fram i tiden sett till att gällande avtal löper 
ut 2019-11-30. 

Med anledning av det föreslås att ordförande för kommunstyrelsens samhällsplanerings- 
och teknikutskott ges delegation att fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till beslut 
upprättat av inköpsfunktionen.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande avdelnings driftbudget.

Konsekvenser för barn och unga
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och ungdomar.

Förslag till beslut
att ordförande för kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott ges delegation 
att fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.
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§ 421

Upphandling byggservice golvläggningsarbeten ramavtal, Gällivare kommun och TOP 
Bostäder AB
Dnr INK/2019:85

Kommunstyrelsen beslutar

att ordförande för kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott ges delegation 
att fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.

Ärendebeskrivning
Uppdraget omfattar att vid behov, mot avrop, utföra golvläggningsarbeten främst 
inom fastighetsunderhåll. Avtalstyp är ramavtal med samtliga villkor fastställda. 

Rubricerat avtal löper ut 2019-11-30 och inköpsfunktionen har infordrat anbud för en 
ny avtalsperiod om två (2) år, 2019-12-01 till 2021-11-30 med rätt för beställaren 
att förlänga avtalet med ett (1) år + ett (1) år. Sammanträdet för kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-12-13 ligger för långt fram i tiden sett till 
att gällande avtal löper ut 2019-11-30. 

Med anledning av det föreslås att ordförande för kommunstyrelsens samhällsplanerings- 
och teknikutskott ges delegation att fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till beslut 
upprättat av inköpsfunktionen.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande avdelnings driftbudget.

Konsekvenser för barn och unga
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och ungdomar.

Förslag till beslut
att ordförande för kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott ges delegation 
att fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.
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§ 422

Antagande upphävande av tomtindelningar för Bäckenområdet i Malmberget
Dnr KSst/2019:207

Kommunstyrelsen beslutar

att upphäva tomtindelningarna för Bäckenområdet i Malmberget.

Ärendebeskrivning
Syftet med upphävandet är att ta bort äldre bestämmelser om tomtindelning som inte 
längre behövs. Upphävandet innebär att förändringar vid fastighetsbildning, framtida 
avveckling av Malmberget och utveckling av Gällivare underlättas. 

I Gällivare och Malmberget pågår en omflyttning av människor på grund av att LKAB:s 
gruva i Malmberget brer ut sig. LKAB förvärvar fastigheter i Malmberget för att säkra 
markåtkomst och fortsatt gruvdrift. LKAB har tagit fram ersättningsprinciper som utgör 
grunden för överenskommelser mellan berörda sak- och fastighetsägare och LKAB. Sak-
ägargrupperna utgörs av fastighetsägare, innehavare av bostadsrätter, hyresgäster och 
näringsidkare. Till fastighetsägare avser LKAB att i första hand erbjuda en 
ersättningsfastighet för den fastighet LKAB behöver förvärva och i andra hand en 
ekonomisk kompensa-tion baserat på marknadsvärdet plus 25 %. Ersättning av funktion 
(EAF) betyder i korthet att LKAB byter ett nyuppfört hus mot sakägarens befintliga hus i 
Malmberget. För att detta ska vara möjligt krävs att en fastighetsreglering kan ske av 
berörda fastigheter. Fastighetsregleringen får inte strida mot gällande tomtindelning, därför 
ser nu kommunen över 
gällande tomtindelningar i Malmberget med syfte att upphäva dem.

Planområdet omfattas av kommunens fördjupade översiktsplan för Gällivare, Malmberget 
och Koskullskulle 2014–2032, som antogs av Kommunfullmäktige 2014-05-19. Mark-
användningen för aktuellt planområde är avsatt som område för gruvindustri, dessförinnan 
bostäder (GB). Upphävande av tomtindelningarna bedöms inte strida mot den fördjupade 
översiktsplanen då upphävandet av tomtindelningar syftar till att ta bort administrativa 
bestämmelser, vilket innebär att pågående markanvändning inte berörs.

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Fastigheterna som berörs av tomtindelningar ligger inom 
riksintresseområden för kulturmiljö och mineralfyndigheter. Upphävandet av 
tomtindelningar bedöms inte påverka dessa riksintressen. Ett upphävande av 
tomtindelningarna 
påverkar inte befintlig markanvändning. De befintliga detaljplanerna fortsätter vara 
gällande trots upphävandet.

Upphävandet av tomtindelningar sker med förenklat förfarande enligt PBL (2010:900).

Förslaget har varit på samrådsremiss under tiden 2019-06-26 till 2019-08-26.
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Ekonomiska konsekvenser
Processen med upphävande av tomtindelningar bekostas av LKAB.

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

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

att upphäva tomtindelningarna för Bäckenområdet i Malmberget.

Underlag
1. Karta, upphävande av tomtindelningar för Bäckenområdet i Malmberget.
2. Planbeskrivning.
3. Samrådsredogörelse.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-11-08 § 154.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskottets förslag till beslut

att upphäva tomtindelningarna för Bäckenområdet i Malmberget.
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§ 423

Redovisning av aktuell behandling av personuppgifter för stöd- och utvecklingsför-
valtningen
Dnr KS/2019:660

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga förteckningen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) i kraft och ersatte 
personuppgiftslagen. Dataskyddförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer och 
innebär en del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter 
för den enskilde när det gäller personlig integritet. Alla behandlingar av personuppgifter 
måste ha rättslig grund, till exempel avtal, allmänt intresse, myndighetsutövning och 
rättsliga förpliktelser eller samtycke från den enskilde. Ändamålet för insamlingen av 
personuppgifter måste vara tydligt. Datainspektionen är tillsynsmyndighet över 
dataskyddsförordningen.

Varje myndighet är ansvarig för all behandling av personuppgifter vilket innebär att 
säkerställa att alla krav i lagen följs. Enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen ska 
personuppgiftsansvarig föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som 
myndigheten gör. Detta är en redovisning av den behandling av personuppgifter som 
bedrivs inom Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Positivt för målgruppen att kommunen redovisar aktuell behandling av personuppgifter till 
personuppgiftsansvarig.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att lägga förteckningen med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Registerutdrag över aktuella behandlingar.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11 § 245.
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag till 
beslut

att lägga förteckningen med godkännande till handlingarna.
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§ 424

Utökad trafik Repisvaara
Dnr KS/2019:713

Kommunstyrelsen beslutar

att utöka trafiken på Repisvaara enligt förslag,

att ur anslaget ”kommunstyrelsen förfogande drift” verksamhet 941 ansvar 80 anvisa 
1 182 000 kr till verksamhet 8320 kollektivtrafik, Aktivitet 213 tätortstrafik, om ej extern 
finansiering löses.

Ärendebeskrivning
Behovet av utökad trafik till och från Repisvaara har under en längre tid aktualiseras från 
boende i området. Repisvaara har idag trafik från sex-tiden på morgonen och fram till 
17-tiden. Behov finns att utöka trafiken på kvällar och helger. Utifrån detta har 
undertecknad tagit fram ett tidtabellsförslag tillsammans med vår avtalspart Centrala buss.

Ekonomiska konsekvenser
Utökningen innebär att entreprenören behöver ett (1) ytterligare fordon för att klara av 
uppdraget. Ekonomiskt innebär det en utökad kostnad på ca 1 182 000 kronor i dagens 
prisläge.

Konsekvenser för barn och unga
För barn och unga skulle detta vara positivt.  

Förslag till beslut
att ur anslaget ”ks förfogande drift” verksamhet 941 ansvar 80 anvisa 1 182 000 kr till 
verksamhet 8320 kollektivtrafik, Aktivitet 213 tätortstrafik.

Underlag
1. Tidtabell.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11 § 253.

Yrkande
Hanna Falksund (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att utöka trafiken på Repisvaara enligt förslag,

att ur anslaget ”kommunstyrelsen förfogande drift” verksamhet 941 ansvar 80 anvisa 
1 182 000 kr till verksamhet 8320 kollektivtrafik, Aktivitet 213 tätortstrafik, om ej extern 
finansiering löses.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Hanna Falksunds m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Hanna 
Falksunds m.fl. förslag.
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§ 425

Ändring av Gällivare kommunvapen
Dnr KS/2019:591

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet för att ta fram en genomförandeplan med förslag till successiv 
implementering i samband med ändring av kommunvapnets utformning, som presenteras 
vid kommunstyrelsen sammanträde 24 februari 2020.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Benny Blom (M) reserverar sig mot beslutet och anser att ärendet 
skall avgöras i dag. Vi anser att man redan i dag kunde avslå förslaget till att förändra 
kommunvapnet och inte lägga ner mer resurser i en utredning.

Ärendebeskrivning
Nämnd- och utredningsavdelningen fick 2019-08-13 i uppdrag att ta fram en beskrivning 
av premisserna för att göra en förändring av kommunvapnet, utifrån ett förslag från den 
politiska ledningen. 

Ekonomiska konsekvenser
Avgift på 500 kronor som tas ut av Patent- och registreringsverket för ansökan om 
registrering.

Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att gå vidare med att förändra kommunvapnets utformning enligt förslag.

Underlag
1. Skrivelse.
2. Utredning.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11 § 247.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att återremittera ärendet för att ta fram en genomförandeplan med förslag till successiv 
implementering i samband med ändring av kommunvapnets utformning, som presenteras 
vid kommunstyrelsen sammanträde 24 februari 2020.
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Lars Alriksson (M) yrkar

att ärendet avgörs i dag.

Propositionsordning 
Ordförande meddelar att hon avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss.
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag om återremiss mot Lars Alrikssons förslag att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde under proposition. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras i enlighet 
med Birgitta Larssons förslag.
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§ 426

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
Dnr KS/2019:16

Kommunstyrelsen beslutar

att ansvar för åtgärd av ärendet ”Alternativa lokaliseringar av kulturbyggnadsområde” 
överförs till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen,

att ansvar för åtgärd av ärendet ”Riktlinjer upphandling (införande av uppförandekod 
utifrån CSR-kompassen)” överförs till stöd- och utvecklingsförvaltningen,

att ansvar för åtgärd av ärendet ”Principer/riktlinjer för avveckling av kommunala 
fastigheter” ändras till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen,

att ärendet ”Utveckla Enens äldrecentrum att innehålla trygghetsboende” avslutas med 
anledning av att Enen föreslås bli tryggt boende,

att ansvar för åtgärd av ärendet ”Uppdrag – Föreningsallians” överförs till 
kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturförvaltning,

att ansvar för åtgärd av ärendet ”Utredning – Införa Speak app” ändras till kommunika-
tionsavdelningen,

att ärendet ”Allmänt vatten och avlopp för Vassaraträsk” överlämnas till 
budgetberedningen för vidare handläggning,

att ansvar för åtgärd av ärendet ”Övergripande VA-plan för Gällivare kommun” överförs till 
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen,

att ärendet ”Utöka Hedens förskola, eller annan central placering med ytterligare en till två 
avdelningar” avslutas då det ingår i budget för Mandolinens förskola,

att ärendet ”Uppdragsbeskrivning för kommunchef” avsluts då uppdragsbeskrivning för 
kommundirektör är klar,

att ärendet ”Uppföljande granskning - Avtal och projektsamarbete med Visit Gellivare 
Lapland” avslutas med anledning av att Visit Gellivare Lapland har upplösts.

Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2019.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att ansvar för åtgärd av ärendet ”Alternativa lokaliseringar av kulturbyggnadsområde” 
överförs till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen,

att ansvar för åtgärd av ärendet ”Riktlinjer upphandling (införande av uppförandekod 
utifrån CSR-kompassen)” överförs till stöd- och utvecklingsförvaltningen,

att ansvar för åtgärd av ärendet ”Principer/riktlinjer för avveckling av kommunala 
fastigheter” ändras till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen,

att ärendet ”Utveckla Enens äldrecentrum att innehålla trygghetsboende” avslutas med 
anledning av att Enen föreslås bli tryggt boende,

att ansvar för åtgärd av ärendet ”Uppdrag – Föreningsallians” överförs till 
kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturförvaltning,

att ansvar för åtgärd av ärendet ”Utredning – Införa Speak app” ändras till kommunika-
tionsavdelningen,

att ärendet ”Allmänt vatten och avlopp för Vassaraträsk” överlämnas till 
budgetberedningen för vidare handläggning,

att ansvar för åtgärd av ärendet ”Övergripande VA-plan för Gällivare kommun” överförs till 
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen,

att ärendet ”Utöka Hedens förskola, eller annan central placering med ytterligare en till två 
avdelningar” avslutas då det ingår i budget för Mandolinens förskola,

att ärendet ”Uppdragsbeskrivning för kommunchef” avsluts då uppdragsbeskrivning för 
kommundirektör är klar,

att ärendet ”Uppföljande granskning - Avtal och projektsamarbete med Visit Gellivare 
Lapland” avslutas med anledning av att Visit Gellivare Lapland har upplösts.
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§ 427

Avfallsplan
Dnr KSst/2019:338

Kommunstyrelsen beslutar

att genomförandet av Avfallsplanen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan 
samt, 

att en miljöbedömning av Avfallsplanen ska genomföras.

Ärendebeskrivning
Enligt Miljöbalken och Miljöbedömningsförordningen ska en bedömning ske av behovet av 
miljöbedömning vid framtagande av ny avfallsplan, eller större ändring av befintlig 
avfallsplan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i framtagandet och 
antagandet av planen. Bedömningen av om avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan 
genomförs utifrån 6 kap. Miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).

Gällivare kommun arbetar med att ta fram en ny avfallsplan. En miljöbedömning ska i de 
flesta fall genomföras när kommuner tar fram en avfallsplan. Gällivare kommuns nya 
avfallsplan anger bland annat förutsättningar för deponering, kompostering och 
bortskaffande av avfall. Detta innebär att avfallsplanen enligt lagkrav har betydande 
miljöpåverkan. Därför ska en miljöbedömning av avfallsplanen genomföras.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser. 

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

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

att genomförandet av Avfallsplanen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan 
samt, 

att en miljöbedömning av Avfallsplanen ska genomföras. 

Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-11-08 § 159.
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Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskottets förslag till beslut

att genomförandet av Avfallsplanen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan 
samt, 

att en miljöbedömning av Avfallsplanen ska genomföras.
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§ 428

Införande av separat insamling av matavfall
Dnr KSst/2019:356

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att Gällivare kommun ska övergå till obligatoriskt separat matavfallsinsamlingssystem med 
start 2021-01-01,

att införa matavfallsinsamlingen med separata kärl för mat- och restavfall – bruna tunnan 
med insamling via tvåfacksfordon (ett fack för mat- och ett för restavfall), 

att en miljöstyrande taxa ska gälla för renhållningsverksamheten med början 2021-01-01 
samt,

att samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen får ansöka om dispens enligt 15b § SFS 
2018:1466 (vid eventuell fördröjning av införsel av matavfallsinsamlingen).

Ärendebeskrivning
Av 15 a § i SFS 2018:1466 framgår att kommunen ska tillhandahålla ett system för att från 
hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera 
bort det matavfallet skilt från annat avfall. Naturvårdsverket får enligt 15 b § meddela 
föreskrifter om undantaget från kravet i 15 a § samt i det enskilda fallet ge dispens från 
kravet i 15 a § om det finns särskilda skäl. Av övergångsbestämmelserna framgår att de 
aktuella bestämmelserna, 15 a- 15 c §§ tillämpas första gången i fråga om avfall som 
samlas in efter utgången av december 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Samtliga kostnader kommer att belasta renhållningskollektivet. 

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

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

att Gällivare kommun ska övergå till obligatoriskt separat matavfallsinsamlingssystem med 
start 2021-01-01,

att införa matavfallsinsamlingen med separata kärl för mat- och restavfall – bruna tunnan 
med insamling via tvåfacksfordon (ett fack för mat- och ett för restavfall), 

att en miljöstyrande taxa ska gälla för renhållningsverksamheten med början 2021-01-01 
samt,
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att samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen får ansöka om dispens enligt 15b § SFS 
2018:1466 (vid eventuell fördröjning av införsel av matavfallsinsamlingen).

Underlag
1. Förstudie: Separat insamling av matavfall från hushåll och verksamheter, Gällivare 

kommun. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-11-08 § 160.

Yrkande
Sanna Nilsson Ylitalo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskottets förslag till beslut

att Gällivare kommun ska övergå till obligatoriskt separat matavfallsinsamlingssystem med 
start 2021-01-01,

att införa matavfallsinsamlingen med separata kärl för mat- och restavfall – bruna tunnan 
med insamling via tvåfacksfordon (ett fack för mat- och ett för restavfall), 

att en miljöstyrande taxa ska gälla för renhållningsverksamheten med början 2021-01-01 
samt,

att samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen får ansöka om dispens enligt 15b § SFS 
2018:1466 (vid eventuell fördröjning av införsel av matavfallsinsamlingen).
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§ 429

Taxa för bredband
Dnr KS/2019:736

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att taxor införs för bredbandsanslutning av enfamiljshus, flerfamiljshus, företag och 
fritidshus,

att en taxa införs för överlåtelse av en bredbandsanslutning,

att en taxa införs för nyttjande av Gällivare kommuns bredbandsnät (nätavgift) samt,

att en timtaxa införs för arbete som utförs av bredbandstekniker.

Ärendebeskrivning
I KF 2016-05-23 § 120 beslutades om avgifter för anslutning till Gällivare kommuns 
bredbandsnät i samband med fiberutbyggnaden, samt en nätavgift för nyttjande av 
bredbandsnätet. Dessa avgifter behöver nu införas som taxor. Avgifterna i KF-beslutet 
avsåg en-familjshus och företag, utöver det behöver det även införas taxor för anslutning 
av fler-familjshus samt fritidshus. 

För att täcka de administrativa kostnaderna Gällivare kommun har i samband med att en 
bredbandsanslutning överlåts, behöver det införas en taxa för överlåtelse av en anslutning.

För att täcka de kostnader Gällivare kommun har i samband med felsökning och åtgärd av 
fel, behöver det införas en timtaxa för teknikertid. Den här taxan ska inte tas ut om felet är 
orsakat av Gällivare kommun.

Vid kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts sammanträde 8 oktober 
lämnades ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 
21 oktober.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober lyftes ärendet ut för ytterligare 
handläggning i kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott. 

Ekonomiska konsekvenser
Dessa taxor är i linje med den ekonomiska modell för fiberutbyggnaden som antogs i KF 
2016-05-23 § 120.

Konsekvenser för barn och unga
Bredbandsutbyggnaden generellt förväntas ha mycket positiva effekter för barn och unga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att taxor införs för bredbandsanslutning av enfamiljshus, flerfamiljshus, företag och 
fritidshus,

att en taxa införs för överlåtelse av en bredbandsanslutning,

att en taxa införs för nyttjande av Gällivare kommuns bredbandsnät (nätavgift) samt,

att en timtaxa införs för arbete som utförs av bredbandstekniker.

Underlag
1. Taxa bredbandsrelaterade avgifter.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-10-08 § 143.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-11-11 § 158.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskottets förslag till beslut

att taxor införs för bredbandsanslutning av enfamiljshus, flerfamiljshus, företag och 
fritidshus,

att en taxa införs för överlåtelse av en bredbandsanslutning,

att en taxa införs för nyttjande av Gällivare kommuns bredbandsnät (nätavgift) samt,

att en timtaxa införs för arbete som utförs av bredbandstekniker.
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§ 430

Motion av Bror Wennström (MV), Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och Gun 
Isaxon (MV) - Säkerställande av en framtida god natur och miljö i kommunen
Dnr KS/2019:467

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motiveringen att förslag 1,2 och 4 är utredda och beslutade i 
mark- och miljödomstol, samt att förslag 3 redan regleras i lag.

Ärendebeskrivning
Motion om säkerställande av en framtida god natur och miljö i kommunen har väckts hos 
kommunfullmäktige där fullmäktige föreslås besluta 

”Att: hos ansvariga myndigheter Naturvårdsverket/Länsstyrelsen begära om 
tillsättande av en, utifrån forskning, oberoende och opartisk utredning om 
framtida konsekvenser för natur och miljö efter avslutad gruvbrytning i Aitik. 

Att: Utifrån utredningens resultat aktivt vidta åtgärder. 

Att: Boliden AB som ansvarig huvudman åläggs ta det fulla ansvaret för 
eventuella miljöproblem som härrörs ifrån Aitikgruvan så framtida befolkning och 
natur i kommunen inte drabbas. 

Att: redan nu uppmana Boliden AB att avsätta och deponera ekonomiska medel 
för att täcka eventuella framtida kostnader i och med säkerställandet av en god 
miljö och natur i Gällivare kommun utifrån gruvbrytningen.”

Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden har att bifalla eller avslå motionen.

Gällande första och andra att-satsen; Boliden har prövat sin verksamhet i mark- och 
miljödomstol och därigenom fått sina villkor. I samband med prövningen av tillståndet, 
utreds även konsekvenser för natur och miljö, både under tillståndstiden, men även efter 
avslutad gruvbrytning. En utredning är därmed redan prövad och villkor för åtgärder är 
beslutade. Därför föreslår förvaltningen att nämnden avslår motionen i den första och 
andra delen.

Vad gäller den tredje att-satsen, är Boliden att anse som verksamhetsutövare enligt 
miljöbalken, vilket innebär att de är ansvariga för att vidta åtgärder för att förhindra 
eventuella miljöproblem som härrörs från Aitikgruvan. Av miljöbalkens 2 kapitel, 
hänsynsreglerna framgår bl.a. att den som vidtar en åtgärd är att anse som 
verksamhetsutövare, samt att den som orsakar en skada eller olägenhet är ansvarig till 
dess att skadan är upphörd eller olägenheten uphört. Utifrån det förslår förvaltningen att 
nämnden ska avslå motionen i den tredje delen.
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När det gäller deponering av ekonomiska medel för att säkerställa god miljö och natur i 
Gällivare så regleras även det i den deldom som reglerar Aitiks villkor. Av den framgår att 
den ekonomiska säkerhetens uppgår till nästan 3 miljarder SEK. Förvaltningen föreslår 
därför att nämnden avslår motionen i dess 4:e del. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motiveringen att förslag 1,2 och 4 är utredda och beslutade i 
mark- och miljödomstol, samt att förslag 3 redan regleras i lag.

Underlag
1. Motion.
2. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2019-10-01 § 100.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11 § 251.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag till 
beslut

att avslå motionen med motiveringen att förslag 1,2 och 4 är utredda och beslutade i 
mark- och miljödomstol, samt att förslag 3 redan regleras i lag.
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§ 431

Motion av Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Dick Sundström (M), Monika Nordvall 
Hedström (M), Benny Blom (M), Lars Alriksson (M) och Kjell-Åke Andersson (M) angående 
elektroniska körjournaler
Dnr KS/2019:521

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att elektroniska körjournaler redan används av 
Gällivare kommun.

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

Ärendebeskrivning
Under 2016 har Gällivare kommun påbörjat införande av elektronisk körjournal med 
inloggning/personlig tagg.

Idag finns systemet installerat på ca 70 fordon samt ca 250 personliga användare 
registrerat i systemet.

Avtalet med leverantören av elektroniska körjournaler är förlängt under våren 2019 och 
arbetet fortsätter med att koppla upp fordon och personliga taggar mot systemet.

Ekonomiska konsekvenser
78 kr exkl. moms per enhet och månad.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att elektroniska körjournaler redan används av 
Gällivare kommun.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11 § 252.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar

att bifalla motionen.
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Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag till 
beslut

att avslå motionen med motivering att elektroniska körjournaler redan används av 
Gällivare kommun.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Mats Rantapääs förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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§ 432

Rekrytering av kommundirektör
Dnr KS/2019:706

Kommunstyrelsen beslutar

att inte gå vidare med rekrytering av Eva Nordlund till tjänsten som kommundirektör,

att personalchefen får i uppdrag att komma med ett förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskottets sammanträde 16 december 2019 hur vi går vidare i processen.

Ärendebeskrivning
Rekrytering av kommundirektör.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att inte gå vidare med rekrytering av Eva Nordlund till tjänsten som kommundirektör,

att personalchefen får i uppdrag att komma med ett förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskottets sammanträde 16 december 2019 hur vi går vidare i processen.


