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Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-20

Ordinarie

Namn

Parti

Beslut i
§§

Ordförande

Jeanette Wäppling

V

187-252

Birgitta Larsson

S

187-252

Henrik Ölvebo

MP

187-252

Ledamot

Karl-Erik Taivalsaari

V

187-252

Ledamot

Magnus Johansson

S

187-252

Ledamot

Maria Åhlén

S

187-252

Vice
ordförande
2:e vice
ordförande

Ledamot

Mats Rantapää

S

187-190,
199-204,
206-231,
215-216,
218-219,
226-227,
232-237

Ledamot

Lars Alriksson

M

187-252

Ledamot

Benny Blom

M

187-252

Ledamot

Paula Palmqvist

SD

187-252

Ledamot

Nicklas Johansson

SJVP

187-252

Ledamot

Hanna Falksund

MP

Ledamot

Sanna Nilsson Ylitalo

MP

Ersättare

Namn

Parti

Ersättare

Pernilla Fagerlönn

V

Ersättare

Jan-Ander Perdal

V

Beslut i
§§

Ersättare

Johannes Reinfors

V

198,
217,
225,
231,
252

Ersättare

Mattias Liinanki

MP

187-252

MP

§§ 187206, 208216, 218219, 226227, 232237

Ersättare

Stefan Ovrell

Närvarande
Klockan

Anmärkning

10:00-15:10

Jäv § 198

Närvarande
Klockan

Anmärkning

Ers. Mats Rantapää 13:00-13:30 §
198. Ers. Hanna Falksund 17:0518:20 §§ 207, 217, 219-225, 228231, 238-252.
Ej tjg.ers. §§ 187-197, 199-206, 208216, 218, 226-227, 232-237

207,
219228238-

Ers. Sanna Nilsson Ylitalo

10:00-17:05

Ers. Hanna Falksund
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Ersättare

Steve Ärlebrand

S

Ersättare

Monika Eriksson
Norberg

S

Ersättare

Stefan Kostenniemi

S

Ersättare

Frank Öqvist

S

Ersättare

Eric Palmqvist

SD

Ersättare

Margareta
Henricsson

SJVP

Ersättare

Kjell Hansson

Ersättare

191-197,
205, 214,
217, 219225, 228231, 238252

15:10-18:20

Ers. Mats Rantapää

M

10:00-17:55

Ej. tjg.ers. §§ 187-242

Mikael Lundberg

M

10:00-17:55

Ej tjg.ers. §§ 187-231, 233-242

Namn

Anmärkning/närvarande

Maria Landström

§§ 187-252

Eva Martinsson

§§ 187-252

Thomas Pettersson

§§ 193-195, 200-204

Sofie Vesterlund

§§ 200-204

Helena Olofsson

§ 193

Hedvig Stenmark

§ 194

Ensolution

Christoffer Essman

§ 194

Socialchef

Annette Viksten-Åhl

§§ 193-195

Socialnämnd
ens ordförande

Johannes Sundelin

§§ 193-195

Förvaltnings
chef

Lennart Johansson

§§ 191, 193

Upphandling
s-ansvarig

Christian Sundvall

§§ 205, 214-215

Övriga
deltagare
Kommunsekreterare
Tf.
Kommunche
f
Ekonomichef
Ekonom/
controller
Miljöinspekt
ör
Statistikhandläggare
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Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning
§ 187
Godkännande av dagordning

9

§ 188
Delgivningar

10

§ 189
Delegationsbeslut

11

§ 190
KS kurser/konferenser samt återkoppling

12

§ 191
Information om samhällsomvandlingen

13

§ 192
Stålvallen tilläggsäskande

14

§ 193
Budgetuppföljning och Ks till förfogande

16

§ 194
Redovisning kostnad per brukare

18

§ 195
Socialnämndens redovisning om åtgärder för budget i balans

19

§ 196
Instruktion för Kommunchef

20

§ 197
Kommunchefens rapport

22

§ 198
Överlåtelseavtal Dundret

23

§ 199
Nyupplåning Gällivare kommun

25

§ 200
27
Kommunstyrelsens arbetsutskotts särskilda driftbudget 2020, plan för 2021-2022
§ 201
29
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskottets särskilda driftbudget
2020 och plan 2021-2022
§ 202
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskottets särskilda
investeringsbudget 2020, plan för 2021-2022

31
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§ 203
34
Kommunstyrelsens ungdoms- fritids och kulturutskotts särskilda driftbudget 2020,
plan för 2021-2022
§ 204
36
Kommunstyrelsens ungdoms- fritids och kulturutskotts särskilda investeringsbudget
2020, plan för 2020-2022
§ 205
Upphandling - Fiberutbyggnad Fjällnäs

38

§ 206
Upphandling Brunnsborrning Sarkasvaara, Gällivare kommun

40

§ 207
Upphandling - Ny bränsledepå Lapland Airport

41

§ 208
Upphandling - Ramavtal Beläggnings, VA samt Allmänna anläggningsarbeten.

43

§ 209
Upphandling Vattensandningsaggregat

44

§ 210
Upphandling Nybyggnad av Ridhus Etapp 1

45

§ 211
Upphandling VS-VA material

46

§ 212
Upphandling - Lös inredning is- och evenemangsarena

47

§ 213
Upphandling projekt- och byggledare

48

§ 214
49
Upphandling - Fiberutbyggnad Norra Vassara, Nattavaara Station och Kronsågen
§ 215
Upphandling - Fiberutbyggnad Övre Koskullskulle

51

§ 216
Driftstöd till Gällivare flygplats

52

§ 217
Ökning av ramanslaget för Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen

54

§ 218
Ansökan om medel för utveckling av näringslivet i Gällivare

55

§ 219
Busstrafik i egen regi

57
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§ 220
Förslag till åtgärd till kollektivtrafikens underskott

58

§ 221
Förskola/skola Repisvaara

59

§ 222
61
Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk
§ 223
Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018

62

§ 224
Svar till revisorerna med anledning av granskningen; Attraktiv arbetsgivare och
hälsofrämjande organisation

65

§ 225
Svar till revisorerna -Tillgänglighet och service: följsamhet till förvaltningslagen,
samt slutdokument

67

§ 226
Rättelse av skrivfel i ärendet Förvärv Gällivare Bagaren 4 och Gällivare 81:23

69

§ 227
Försäljning av tomträtten Blodstenen 1

70

§ 228
Antagande detaljplan för Hasseln 10, 11 och 12 samt del av Hasseln 9

71

§ 229
Antagande - ändring av detaljplan för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet

73

§ 230
Överlåtelse av fastigheten Gällivare Överläraren 18

75

§ 231
Överenskommelse om förtida upphörande lokalhyresavtal PostNord AB

77

§ 232
Projektet Forsgläntan

79

§ 233
Sommaröppettider - fritidsgården

81

§ 234
Sommaröppettider - bildarkivet

83

§ 235
Sommaröppettider - Malmbergets bibliotek

84

§ 236
Gällivares Kulturstipendium vuxen år 2019

85
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§ 237
Gällivares Eldsjälsstipendium år 2019

87

§ 238
Information till KS från de kommunala råden, samt övrig aktuell information

88

§ 239
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning

89

§ 240
Val av en ledamot och en ersättare till samrådsgruppen för Minoritetsspråk för
ungdom-, fritid- och kulturutskottet

90

§ 241
Val av ombud till Malmfältens kraftverk, 2019-2022

92

§ 242
Utvecklingsplan - Centrum

93

§ 243
Föreskrift om den allmänna ordningen enligt ordningslagen

95

§ 244
Regler mot extern part

97

§ 245
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 2019-2022

100

§ 246
Reglemente för kommunala revisionen

102

§ 247
Kommunfullmäktiges delegation av taxor till kommunstyrelsen

104

§ 248
106
Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Ytterkläder för personal
inom kommunal hemtjänst/hemsjukvård
§ 249
107
Motion av Monica Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom
(M), Marina Eriksson (M), Per Wahlström (M) och Lars Alriksson (M) - Angående
utmaningsrätt
§ 250
109
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)
angående kommunala åtgärder för att bevara vår gemensamma miljö genom att
förhindra utsläpp av mikroplaster
§ 251
112
Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson
(M), Per Wahlström (M) och Marina Eriksson (M) - Att möjliggöra anläggandet av
ett högre bostadshus, på kvarteret Brushanen, som en signalbyggnad vid porten till
Gällivare
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§ 252
114
Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV), Bror Wennström (MV) och
Gun Isaxon (MV) - Nya villkor för Östra Malmberget
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§ 187
Godkännande av dagordning
Dnr KS/2019:218
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med följande förändringar:
Ärendena Fördjupad information om allmänt vatten och avlopp Vassaraträsk hänskjuts till
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 17 maj.
Bygdemedelsansökan fortsatt kulturutveckling 2020-2022, Justering av etappområden
samt förtydligande av samarbetsavtal 2012 och Antagande detaljplan för kvarteret
Hackspetten, del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 m.fl., Bygdemedelsansökan fortsatt
kulturutveckling 2020-2022, Upphandling fiberutbyggnad Puoltikasvaara och Skaulo,
Upphandling fiberutbyggnad Markitta och Nilivaara lyfts ut.
Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Utdragsbestyrkande
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§ 188
Delgivningar
Dnr KS/2019:10, KS/2019:176, KS/2018:566, KS/2019:344, KS/2019:223, KS/2019:357,
KS/2019:356, KS/2019:355, KS/2019:353, KS/2019:385, KS/2019:338, KS/2019:380,
KS/2019:47, KS/2019:38, KS/2019:42, KS/2019:358, KS/2018:956, KS/2019:373,
KS/2019:59, KS/2019:60, KS/2019:57, KS/2019:62, KS/2019:433, KS/2019:423,
KS/2019:186, KS/2019:31, KS/2019:32, KS/2019:28, KS/2019:359, KS/2019:45,
KS/2019:453, KS/2019:56, KS/2019:58, KS/2019:61
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delgivningar.
Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Underlag
1. Rapport delgivningar.

Utdragsbestyrkande
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§ 189
Delegationsbeslut
Dnr KS/2019:11, KS/2019:375, AlkT/2019:8, AlkT/2018:19, KS/2019:405, KS/2019:327,
KS/2019:408, KS/2019:407, KS/2019:410, KS/2019:381, INK/2019:8, INK/2019:32,
AlkT/2019:5, AlkT/2019:7, AlkT/2019:9, INK/2019:29, INK/2019:33, KS/2019:437,
KS/2019:341, KS/2019:402

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda delegationsbeslut.
Förslag till beslut
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Underlag
1. Rapport delegationsbeslut.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 190
KS kurser/konferenser samt återkoppling
Dnr KS/2019:12
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid kallelsen utskick föreligger inga anmälda kurser.

Utdragsbestyrkande
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§ 191
Information om samhällsomvandlingen
Dnr KS/2019:14
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
En gång per kvartal informerar förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om
det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.
Lennart Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om:
Förhandlingar LKAB
- LKAB har ställt in förhandlingarna?
- Hitta en lösning för hela östra Malmberget
- Förslag till avtal klart i juni?
- Ersättning till kommunen och privata kommer inte att utbetalas innan en del
kommunala beslut kan fattas
- Kommunen skall presentera en rättsutredning som visar att kommunen har rätt att
expropriera om problem uppstår med LKAB:s förvärv (levererad)
- Kommunen skall säkerställa att LKAB har tillgång till byggbar mark för att ersätta de
fastighetsägare som väljer ersättning av funktion
Stängselflytt
- Östra- och västra innan detaljplan vunnit laga kraft
- Kommunstyrelsesens samhällsplaneringutskott 17 juni
Detaljplaner
- Utgick från Ks 20 maj
- Extra Ks
- KF 10 juni
Förhandlingar hyresgäster
- Gojan
- PostNord.

Utdragsbestyrkande
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§ 192
Stålvallen tilläggsäskande
Dnr KS/2019:448
Kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 5 000 tkr ur investeringsbudget för investeringsprojekt ”F 44104 Ny
Förskola Tallbacka” till investeringsprojekt ”F 24013 Stålvallen industriområde”.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen har under 2018-2019 planerat anläggandet av
området Stålvallen som ska inrymma fyra tomter för handel, kontor och lätt industri i
enlighet med gällande detaljplan. Tomterna förbereds med anslutningspunkter för
kommunalt vatten och avlopp, el och opto. Marken lämnas i övrigt oplanerad.
I projektet ingår även att anlägga en belyst infartsväg från Cellulosavägen och bredda den
lokalt för att skapa en extra fil för trafik som kommer från öster. Drift av infartsväg och
belysning kommer att överlämnas till en gemensamhetsanläggning för området.
Projektering har genomförts och handlingar har varit ute på förfrågan till maj 2019.
Produktionsstart är planerad till 11 juni 2019 och beräknas pågå till oktober 2019.
Om beslut gällande omdisponering ej fattas förskjuts projektet i tid och anläggande kan
beräknat färdigställas tidigast sommaren 2020.
Den tillkommande kostnaden i projektet beror på att större volymer än tidigare beräknat
behöver schaktas ut och fyllas med nytt material på grund av större mängd torv.
Ekonomiska konsekvenser
Projektet har en nuvarande investeringsbudget på 6 300 tkr. Efter att projektering har
utförts i enlighet med gällande krav beräknas projektet kosta 11 300 tkr. Det medför att
5 000 tkr behöver tillföras till investeringsbudget för att säkerställa projektets fortsatta
framdrift och möjliggöra upphandling av entreprenaden.
I investeringsprojektet Ny Förskola Tallbacka finns medel som planerat återlämnas i
samband med projektavslut och som kan omdisponeras till Stålvallen.
Konsekvenser för barn och unga
Projektet bedöms inte ha någon negativ inverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta
att omdisponera 5 000 tkr ur investeringsbudget för investeringsprojekt ”F 44104 Ny
Förskola Tallbacka” till investeringsprojekt ”F 24013 Stålvallen industriområde”.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Översiktsritning Stålvallen
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens förslag
att omdisponera 5 000 tkr ur investeringsbudget för investeringsprojekt ”F 44104 Ny
Förskola Tallbacka” till investeringsprojekt ”F 24013 Stålvallen industriområde”.

Utdragsbestyrkande
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§ 193
Budgetuppföljning och Ks till förfogande
Dnr KS/2019:9
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen uppmanar alla förvaltningar att vara återhållsam i budget med
anledning av kommunens prognos på helår,
att bedömning görs vid varje tillsättning av tjänster, om möjlighet finns att vakanthålla
dem.
Reservation
Lars Alriksson (M) och Benny Blom (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information
angående budgetuppföljning.
Helena Olofsson, miljöinspektör, miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen redovisar miljö-,
bygg- och räddningsnämndens budget t.o.m. april och prognos för året.
Eva Martinsson, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen redovisar barn- och
utbildningsnämndens budget t.o.m. april och prognos för året.
Eva Martinsson, tf. förvaltningschef ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen redovisar
budget t.o.m. april och prognos för året.
Annette Viksten Åhl, socialchef, socialförvaltningen redovisar socialnämndens budget t.o.m.
april och prognos för året.
Lennart Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen redovisar
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens budget t.o.m. april och prognos för året.
Thomas Pettersson, ekonomichef redovisar kommunstyrelsens och Lapplands
kommunalförbunds budget t.o.m. april och prognos för året.
Underlag
1. Driftbudgetuppföljning per april 2019.
2. RFB prognos.
3. Investeringsuppföljning per april 2019.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Magnus Johansson (S), Henrik Ölvebo
(MP), Karl-Erik Taivalsaari (V), Nicklas Johansson (SJVP), Maria Åhlén (S), Monika
Eriksson-Norberg (S), Benny Blom (M), Lars Alriksson (M), Mattias Liinanki (MP) och
Stefan Ovrell (MP)
att kommunstyrelsen uppmanar alla förvaltningar att vara återhållsam i budget med
anledning av kommunens prognos på helår,
att bedömning görs vid varje tillsättning av tjänster, om möjlighet finns att vakanthålla
dem.
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Benny Blom (M)
att avbryta försök med förkortad arbetstid,
att avbryta arbetet med Arktiskt bad i världsklass,
att avbryta investering ny bränseldepå Lapland Airport,
att stänga biblioteket i Malmberget från vecka 25, 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 194
Redovisning kostnad per brukare
Dnr KS/2019:444
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för redovisningen,
att socialnämnden får i uppdrag att två gånger per år till kommunstyrelsen redovisa
arbetet med strukturen inom äldreomsorgen och LSS, med start 21 oktober 2019.
Ärendebeskrivning
Information om KPB (Kostnad per brukare) av Ensolution.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för Ensolution (resa och uppehälle). Socialförvaltningen kommer samtida med
denna information till kommunstyrelsen att använda sig av Ensolution. Avdelningen för
Bistånd ska få information om kostnader (KPB) som är kopplade till Biståndsbeslut.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist
(SD)
att tacka för redovisningen,
att socialnämnden får i uppdrag att två gånger per år till kommunstyrelsen redovisa
arbetet med strukturen inom äldreomsorgen och LSS, med start 21 oktober 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik
Ölvebos m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 195
Socialnämndens redovisning om åtgärder för budget i balans
Dnr KS/2019:9
Kommunstyrelsen beslutar
att socialnämndens ordförande och förvaltningschef bjuds in till varje
kommunstyrelsesammanträde för att föredra åtgärder och resultat för att nå budget i
balans,
att kommunstyrelsen kan konstatera att socialnämnden har påbörjat arbetet på kort och
lång sikt för att få budget i balans samt till 10 % nettokostnadsavvikelse 2023.
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 6 maj 2019 § 93, beslutades att
förvaltningschef och socialnämndens presidium bjuds in till kommunstyrelsens
sammanträde 20 maj för redovisning av åtgärder för budget i balans.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 93.
Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M
att socialnämndens ordförande och förvaltningschef bjuds in till varje
kommunstyrelsesammanträde för att föredra åtgärder och resultat för att nå budget i
balans,
att kommunstyrelsen kan konstatera att socialnämnden har påbörjat arbetet på kort och
lång sikt för att få budget i balans samt till 10 % nettokostnadsavvikelse 2023.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 196
Instruktion för Kommunchef
Dnr KS/2018:213
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-12 § 29,
att anta instruktion för kommunchef i Gällivare kommun.
Reservation
Benny Blom (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Utifrån Kommunallagen (2017:725) ska en instruktion för kommundirektör/kommunchef
upprättas och beslutas av kommunstyrelsen. I instruktionen beskrivs kommunchefens
ansvar och befogenheter som inte regleras i delegationsförteckning eller anställningsavtal.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
att upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-12 § 29,
att anta instruktion för kommunchef i Gällivare kommun.
Underlag
1. Instruktion för Kommunchef.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 29.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)
att upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-12 § 29,
att anta instruktion för kommunchef i Gällivare kommun.
Benny Blom (M) yrkar
att upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-12 § 29,
att anta instruktionen, förutom andra stycket på sidan 3 som återremitteras

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Propositionsordning
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag mot Benny Bloms förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 197
Kommunchefens rapport
Dnr KS/2019:13
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarn
Ärendebeskrivning
Kommunchefen informerar om pågående ärenden och aktuella händelser.
Eva Martinsson, Tf. kommunchef informerar om:
-

Gällivare Näringsliv AB
Rekrytering förvaltningschefschef stöd- och utvecklingsförvaltningen
Rekrytering förvaltningschef ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 198
Överlåtelseavtal Dundret
Dnr KS/2018:978
Kommunstyrelsen beslutar
att genomföra förvärvet i enlighet med överlåtelseavtalet,
att uppdra åt Kommunchefen att arbeta fram drift av Dundret på kort och lång sikt till
kommunstyrelsens sammanträde 9 september 2019.
Deltar ej i beslut
Paula Palmqvist (SD) deltar ej i beslut.
Jäv
Mats Rantapää (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
För att säkra tillgång till Dundrets skidanläggning har Kommunfullmäktige 2019-04-12
beslutat att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra förvärvet i enlighet med den
avsiktsförklaring som upprättats mellan parterna; Laplanddiscovery AB och Gällivare
Kommun.
För detta ändamål har Gällivare Kommun anlitat Svefa
Övertagandet sker 2019-06-03.
Ekonomiska konsekvenser
Förvärvet minskar rörelsekapitalet med 90 mkr. Förutsättningar skall skapas för att säkra
framtida drift och ekonomiskt värde.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett huvudskäl till förvärvet är att det är mycket positivt för barn och ungdomar då det
bidrar till Gällivares attraktivitet. Det är en viktig del av det rörliga friluftslivet för alla.
Förvärvet gör det bland annat möjligt för barn och unga i GSK Alpina och Freeski samt
Alpina Skidgymnasiet att träna och tävla i en av Sveriges bästa skidanläggningar.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att genomföra förvärvet i enlighet med överlåtelseavtalet,
att uppdra åt Kommunchefen att arbeta fram drift av Dundret på kort sikt till kommunstyrelsens sammanträde 20 maj 2019,
att uppdra åt Kommunchefen att arbeta fram drift av Dundret på lång sikt till kommunstyrelsens sammanträde 9 september 2019.
Underlag
1. Överlåtelseavtal.
2. Kommunstyrelsen 2019-05-13 § 185.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M), Nicklas Johansson
(SJVP), Henrik Ölvebo (MP), Karl-Erik Taivalsaari (V), Maria Åhlén (S), Johannes Reinfors
(V), Mattias Liinanki (MP), Magnus Johansson (S), Jeanette Wäppling (V) och Stefan Ovrell
(MP)
att genomföra förvärvet i enlighet med överlåtelseavtalet,
att uppdra åt Kommunchefen att arbeta fram drift av Dundret på kort och lång sikt till
kommunstyrelsens sammanträde 9 september 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta
Larssons m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 199
Nyupplåning Gällivare kommun
Dnr KS/2019:439
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under 2019 med totalt 300 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019.
Reservation
Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun är i behov av likviditet för att säkerställa betalning av investeringsutgifterna. I kommunplan för 2019-2021 finns i finansieringsbudgeten ett medräknat
behov motsvarande 350 miljoner kronor. Prognosen visar att lånebehovet uppgår till ca
300 miljoner kronor. Beslutet medger ett låneutrymme och betyder att lån kan upphandlas
vid flera olika tillfällen, för att täcka likviditetsbehovet när det uppstår, upp till maximalt
beviljat belopp.
Ekonomiska konsekvenser
Nyupplåning innebär att en räntekostnad belastar kommunen. Räntan bestäms utifrån
de offerter som lämnas och lånens räntebindningstid. Lån upptas sedan inom ramen för
beslutat låneutrymme och den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under 2019 med totalt 300 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med stöd- och
utvecklingsförvaltningens förslag
att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under 2019 med totalt 300 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019.
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att avslå förslag till beslut med motiveringen att ekonomin och investeringarna är illa skött.
Man har låtit investeringarna skena iväg i allt för storslagna byggnationer.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag mot Paula Palmqvists förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Mats Rantapääs m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 200
Kommunstyrelsens arbetsutskotts särskilda driftbudget 2020, plan för 2021-2022
Dnr KS/2019:398
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till förändring i;
Driftbudget 2020 med:

2 400 tkr, varav 4 800 tkr i engångsanslag

Plan 2021 med:

-1 000 tkr, varav 2 080 tkr i engångsanslag

Plan 2022 med:

48 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag

Kommunstyrelsen beslutar
att efter budgetberedningen tillförs ärendet KS 2019:400 Kommunstyrelsens särskilda
driftbudget 2020, plan 2021-2022.
Deltar ej i beslut
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) deltar ej i beslut.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2020 samt plan för åren 2021-2022 för Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända
Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till förändring i;
Driftbudget 2020 med:

2 400 tkr, varav 3 920 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

Plan 2021 med:

1 100 tkr, varav 1 100 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

Plan 2022 med:

0 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Underlag
1. Driftbilagor 1-7.
2. Sammanställning RFB 2020-2022.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 98.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att anta förslag till förändring i;
Driftbudget 2020 med:

2 400 tkr, varav 4 800 tkr i engångsanslag

Plan 2021 med:

-1 000 tkr, varav 2 080 tkr i engångsanslag

Plan 2022 med:

48 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag

att efter budgetberedningen tillförs ärendet KS 2019:400 Kommunstyrelsens särskilda
driftbudget 2020, plan 2021-2022.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat och beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Mattias Liinankis förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29 (118)

2019-05-20

Kommunstyrelsen
§ 201
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskottets särskilda driftbudget 2020 och
plan 2021-2022
Dnr KS/2019:89
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till förändring i;
Driftbudget 2020 med:

-1 400 tkr, varav -1000 tkr i engångsanslag, -50 tkr i
driftskonsekvens

Plan 2021 med:

1 300 tkr, varav 200 tkr i engångsanslag

Plan 2022 med:

700 tkr, varav 300 tkr i engångsanslag

Kommunstyrelsen beslutar
att efter budgetberedningen tillförs ärendet KS 2019:400 Kommunstyrelsens särskilda
driftbudget 2020, plan 2021-2022.
Deltar ej i beslut
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) deltar ej i beslut.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2020 samt plan för åren 2021 – 2022 för kommunstyrelsen har
upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till förändring i;
Driftbudget 2020 med:

- 600 tkr, varav – 1000 tkr i engångsanslag och
400 tkr i ramanslag

Plan 2021 med:

1 300 tkr, varav 200 tkr i engångsanslag och
1 100 tkr i ramanslag

Utdragsbestyrkande
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Plan 2022 med:

700 tkr, varav 300 tkr i engångsanslag och
400 tkr i ramanslag

Underlag
1. Sammanställning drift 2020 – 2022.
2. Driftbilaga 1-19.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-05-07 § 54.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar
att anta förslag till förändring i;
Driftbudget 2020 med:

-1 400 tkr, varav -1000 tkr i engångsanslag, -50 tkr i
driftskonsekvens

Plan 2021 med:

1 300 tkr, varav 200 tkr i engångsanslag

Plan 2022 med:

700 tkr, varav 300 tkr i engångsanslag

att efter budgetberedningen tillförs ärendet KS 2019:400 Kommunstyrelsens särskilda
driftbudget 2020, plan 2021-2022.
Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat och beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Magnus Johanssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 202
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskottets särskilda investeringsbudget
2020, plan för 2021-2022
Dnr KS/2019:88
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021 – 2022;
Kommunstyrelsen skatteverksamhet
Investeringsbudget 2020: 112 920 tkr, -50 tkr i driftskonsekvens
Investeringsplan 2021: 61 680 tkr
Investeringsplan 2022: 44 550 tkr
Kommunstyrelsen affärsverksamhet
Investeringsbudget 2020: 16 000 tkr.
Investeringsplan 2021: 24 000 tkr.
Investeringsplan 2022: 16 000 tkr.
Kommunstyrelsen samhällsbyggnad
Investeringsbudget 2020: 393 500 tkr.
Investeringsplan 2021: 413 500 tkr.
Investeringsplan 2022: 90 600 tkr.
LKF
Investeringsbudget 2020: 7 100 tkr.
Investeringsplan 2021: 0 tkr
Investeringsplan 2022: 0 tkr
Kommunstyrelsen beslutar
att efter budgetberedningen tillförs ärendet KS 2019:399 Kommunstyrelsens särskilda
investeringsbudget 2020, plan 2021-2022.
Deltar ej i beslut
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) deltar ej i beslut.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2020 och plan 2021 – 2022 för kommunstyrelsen har
upprättats enligt kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021 – 2022;
Kommunstyrelsen skatteverksamhet
Investeringsbudget 2020: 124 420 tkr
Investeringsplan 2021: 66 680 tkr
Investeringsplan 2022: 46 050 tkr
Kommunstyrelsen affärsverksamhet
Investeringsbudget 2020: 16 000 tkr.
Investeringsplan 2021: 24 000 tkr.
Investeringsplan 2022: 16 000 tkr.
Kommunstyrelsen samhällsbyggnad
Investeringsbudget 2020: 393 500 tkr.
Investeringsplan 2021: 413 500 tkr.
Investeringsplan 2022: 90 600 tkr.
LKF
Investeringsbudget 2020: 7 100 tkr.
Investeringsplan 2021: 0 tkr
Investeringsplan 2022: 0 tkr
Underlag
1. Investeringssammanställningar kommunstyrelsen skatteverksamhet.
2. Investeringssammanställningar kommunstyrelsen affärsverksamhet.
3. Investeringssammanställningar kommunstyrelsen samhällsbyggnad.
4. Investeringssammanställningar kommunstyrelsen LKF.
5. Investeringskalkyl 1-45.
6. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-05-07 § 53.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021 – 2022;
Kommunstyrelsen skatteverksamhet
Investeringsbudget 2020: 112 920 tkr, -50 tkr i driftskonsekvens
Investeringsplan 2021: 61 680 tkr
Investeringsplan 2022: 44 550 tkr

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen affärsverksamhet
Investeringsbudget 2020: 16 000 tkr.
Investeringsplan 2021: 24 000 tkr.
Investeringsplan 2022: 16 000 tkr.
Kommunstyrelsen samhällsbyggnad
Investeringsbudget 2020: 393 500 tkr.
Investeringsplan 2021: 413 500 tkr.
Investeringsplan 2022: 90 600 tkr.
LKF
Investeringsbudget 2020: 7 100 tkr.
Investeringsplan 2021: 0 tkr
Investeringsplan 2022: 0 tkr
att efter budgetberedningen tillförs ärendet KS 2019:399 Kommunstyrelsens särskilda
investeringsbudget 2020, plan 2021-2022.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat och beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 203
Kommunstyrelsens ungdoms- fritids och kulturutskotts särskilda driftbudget 2020, plan för
2021-2022
Dnr KS/2019:396
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till förändring i;
Driftbudget 2020 med: 1 325 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -130 tkr i driftkonsekvens.
Plan 2021 med:

1 935 tkr, varav 125 tkr i engångsanslag och -50 tkr i driftkonsekvens.

Plan 2022 med:

450 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens,

Kommunstyrelsen beslutar
att efter budgetberedningen tillförs ärendet KS 2019:400 Kommunstyrelsens särskilda
driftbudget 2020, plan 2021-2022.
Deltar ej i beslut
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) deltar ej i beslut.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2020 samt plan för åren 2021-2022 för Kommunstyrelsens
ungdoms- fritids och kulturutskott har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms- fritids och kulturutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till förändring i;
Driftbudget 2020 med: 1 525 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens.
Plan 2021 med:

1 935 tkr, varav 125 tkr i engångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2022 med:

450 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Sammanställning driftbudget KSufku 2020-2022.
2. Driftbilagor 1-11.
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-05-10 § 32.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att anta förslag till förändring i;
Driftbudget 2020 med: 1 325 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -130 tkr i driftkonsekvens.
Plan 2021 med:

1 935 tkr, varav 125 tkr i engångsanslag och -50 tkr i driftkonsekvens.

Plan 2022 med:

450 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens,

att efter budgetberedningen tillförs ärendet KS 2019:400 Kommunstyrelsens särskilda
driftbudget 2020, plan 2021-2022.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat och beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 204
Kommunstyrelsens ungdoms- fritids och kulturutskotts särskilda investeringsbudget 2020,
plan för 2020-2022
Dnr KS/2019:395
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021 – 2022;
Investeringsbudget 2020:

7 000 tkr och driftkonsekvenser -130 tkr.

Budgetplan 2021:

5 700 tkr och driftkonsekvenser -50 tkr.

Budgetplan 2022:

8 700 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Kommunstyrelsen beslutar
att efter budgetberedningen tillförs ärendet KS 2019:399 Kommunstyrelsens särskilda
investeringsbudget 2020, plan 2021-2022.
Deltar ej i beslut
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) deltar ej i beslut.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2020 och plan 2021 – 2022 för kommunstyrelsens ungdomsfritids och kulturutskott har upprättats enligt kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms- fritids och kulturutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021 – 2022;
Investeringsbudget 2020:

3 000 tkr och driftkonsekvenser -130 kr.

Budgetplan 2021:

1 700 tkr och driftkonsekvenser -50 kr.

Budgetplan 2022:

8 700 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Investeringskalkyler 1-4.
2. Sammanställning investeringsbudget KSufku.
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-05-10 § 31.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021 – 2022;
Investeringsbudget 2020:

7 000 tkr och driftkonsekvenser -130 tkr.

Budgetplan 2021:

5 700 tkr och driftkonsekvenser -50 tkr.

Budgetplan 2022:

8 700 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

att efter budgetberedningen tillförs ärendet KS 2019:399 Kommunstyrelsens särskilda
investeringsbudget 2020, plan 2021-2022.
Propositionsordning
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat och beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 205
Upphandling - Fiberutbyggnad Fjällnäs
Dnr INK/2019:55
Kommunstyrelsen beslutar
att anbud av NYAB Sverige AB, Luleå antas och avtal tecknas under förutsättning att
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om
åtgärd.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar markarbeten, förläggning, kanalisation, fiberblåsning i ny och
befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer, kundkontakt samt teknisk
dokumentation. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Inköpsfunktionen har av Utvecklingsenheten fått i uppdrag att upphandla entreprenör för
ändamålet.
Anbud har inkommit från följande.
1. NYAB Sverige AB, Luleå
Sammanställning av anbuden enligt bilaga - Sammanställning/utvärdering dat.
2019-05-13.
Efter genomförd anbudsutvärdering framkom det att nedan angivna anbudsgivare lämnat
det prismässigt lägsta anbudet.
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 uppgår
till 3 249 000 SEK exkl. moms.
Konsekvenser för barn och unga
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att anbud av NYAB Sverige AB, Luleå antas och avtal tecknas under förutsättning att
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om
åtgärd.
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Underlag
1. Sammanställning dat. 2019-05-13
2. Anbudsutvärdering dat. 2019-05-13
3. Förfrågningsunderlag dat. 2019-04-05
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Kommunstyrelsen
§ 206
Upphandling Brunnsborrning Sarkasvaara, Gällivare kommun
Dnr INK/2019:50
Kommunstyrelsen beslutar
att ordförande för kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om att anta anbud
enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar borrning av sex formationsfilterbrunnar samt rensning av sex
befintliga brunnar inom Sarkasvaara grundvattentäkt. Centrala inköpsfunktionen har av
service- och teknikförvaltningen fått i uppdrag att upphandla entreprenör för ändamålet.
Upphandlingen förväntas publiceras i mitten av maj med sista dag för anbud i mitten av
juni. Sommarmånaderna är sammanträdesfritt och för att entreprenaden ska hålla tidplan
föreslås att ordförande för kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om att anta
anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande verksamhets investeringsbudget
Konsekvenser för barn och unga
Upphandlingen innebär inga kända konsekvenser eller påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att ordförande för kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om att anta anbud
enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.
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§ 207
Upphandling - Ny bränsledepå Lapland Airport
Dnr INK/2019:53
Kommunstyrelsen beslutar
att ordförande för kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om att anta anbud för
hela entreprenaden alternativt för de separata delarna enligt förslag till beslut upprättat av
inköpsfunktionen.
Reservation
Lars Alriksson (M) och Benny Blom (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar ny bränsledepå inklusive invallning samt tankbil. Centrala
inköpsfunktionen har av service- och teknikförvaltningen fått i uppdrag att upphandla
entreprenör för ändamålet.
Upphandlingen förväntas publiceras i juni och eventuellt kan den komma att delas in i tre
(3) mindre separata upphandlingar, beslut angående detta utreds fortfarande. Eftersom
sommarmånaderna är sammanträdesfritt och för att entreprenaden/entreprenaderna ska
hålla tillplan föreslås ordförande för kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om att
anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande verksamhets investeringsbudget,
Konsekvenser för barn och unga
Upphandlingen innebär inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att ordförande för kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om att anta anbud för
hela entreprenaden alternativt för de separata delarna enligt förslag till beslut upprättat av
inköpsfunktionen.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)
att ordförande för kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om att anta anbud för
hela entreprenaden alternativt för de separata delarna enligt förslag till beslut upprättat av
inköpsfunktionen.
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Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Nicklas Johansson
(SJVP)
att inte ge delegation till kommunstyrelsens ordförande för upphandling ny bränseldepå på
Lapland Airport, då undertecknande inte vill genomföra investeringen i
bränsleanläggningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Mattias Liinankis m.fl. förslag.
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§ 208
Upphandling - Ramavtal Beläggnings, VA samt Allmänna anläggningsarbeten.
Dnr INK/2019:42
Kommunstyrelsen beslutar
att ordförande för kommunstyrelsen ges delegation att anta anbud enligt förslag till beslut
upprättat av inköpsfunktionen.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar ramavtal för mark- och anläggningsarbeten, VA-arbeten samt
asfaltsbeläggningar.
Upphandlingen är publicerad den 11 april 2019 med sista dag för anbud 14 maj 2019. Sista
dag för kommunstyrelsen innan sommaruppehållet är den 20 maj och utvärderingen av
anbud kommer ej vara färdigställt för beslut till sammanträdet. För att ramavtal ska hinna
tecknas i sommar då merparten av dessa arbeten utförs då föreslås kommunstyrelsens
ordförande att ges delegation att fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till beslut
upprättat av inköpsfunktionen.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande verksamhets driftbudget eller investeringsbudget.
Konsekvenser för barn och unga
Upphandlingen innebär inga kända konsekvenser eller påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att ordförande för kommunstyrelsen ges delegation att anta anbud enligt förslag till beslut
upprättat av inköpsfunktionen.
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Kommunstyrelsen
§ 209
Upphandling Vattensandningsaggregat
Dnr INK/2019:56
Kommunstyrelsen beslutar
att ordförande för kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om att anta anbud
enligt förslag upprättat av inköpsfunktionen.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar leverans av ett nytt vattensandningsaggregat till Lapland Airport.
Centrala inköpsfunktionen har av service- och teknikförvaltningen fått i uppdrag att
upphandla produkten.
Upphandlingen förväntas publiceras i början av juni. Eftersom sommarmånaderna är
sammanträdesfritt och för att leverans ska hinna ske innan september föreslås ordförande
för kommunstyrelsens ges delegation att fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till
beslut upprättat av inköpsfunktionen
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande verksamhets investeringsbudget.
Konsekvenser för barn och unga
Upphandlingen innebär inga kända konskevenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att ordförande för kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om att anta anbud
enligt förslag upprättat av inköpsfunktionen.
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§ 210
Upphandling Nybyggnad av Ridhus Etapp 1
Dnr INK/2019:57
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
Upphandlingen avser markarbeten, utvändigt vatten och avlopp och nybyggnad av etapp 1
ridhus i Gällivare kommun. Nuvarande ridhus är i dåligt skick och kommer att rivas i senare
etapp.
Upphandlingen har annonserats vid tidigare tillfälle den 22 februari 2019 med sista dag
för anbud 22 mars 2019. Dock avbröts upphandling den 26 mars 2019 pga. bristande
konkurrens och för hög prisbild. Ny upphandling beräknas genomföras på nytt under juliaugusti 2019. Närmast planerade sammanträde är satt till 27 augusti 2019 vilket bedöms
ligga för sent i tiden för att entreprenaden ska hålla tidplan. 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 investeringsbudget. Anbudssumma ej känd.
Konsekvenser för barn och unga
Upphandlingen innebär inga kända 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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§ 211
Upphandling VS-VA material
Dnr INK/2019:45
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
Upphandlingen omfattar att mot avrop leverera VS- och VA-material till kommunens
förvaltningar och TOP bostäder AB. För leverans av VS-material till de fastigheter som
förvaltas av TOP bostäder AB, vilket är merparten av kommunens fastigheter, kommer
beställningar att ske genom TOP bostäder AB.
Upphandlingen förväntas annonseras i juni 2019 och förslag till beslut hinner inte
färdigställas till sammanträdet i juni. Nästkommande sammanträde är planerat till slutet av
augusti 2019 vilket ligger för lång fram i tiden då gällande ramavtal löper ut 2019-06-30.
Med anledning av det föreslås att ordförande för kommunstyrelsens samhällsplaneringsoch 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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§ 212
Upphandling - Lös inredning is- och evenemangsarena
Dnr INK/2019:61
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
Upphandlingen omfattar lös inredning till is- och evenemangsarena.
Tidplan:
Preliminär publicering upphandling: Juni 2019
Anbud in: Juni/juli 2019
Upphandlingen hinner inte genomföras till sammanträde i juni och sammanträde i augusti
ligger försent i tiden. För att upphandlingen ska hålla tidplan 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 investeringsbudget.
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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§ 213
Upphandling projekt- och byggledare
Dnr INK/2019:58
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
Upphandlingen omfattar konsulttjänster avseende projekt- och byggledare för bygg- och
anläggningsprojekt. Detaljerade uppgifter framgår av Bilaga 2 – Uppdragsbeskrivning.
Tidplan:
Publicering upphandling: 2019-04-26
Sista dag för anbud: 2019-05-31
Anbudsöppning: 2019-06-03
Sammanträde är planerat till 17 juni 2019. Samhällsbyggnadsfunktionen har önskemål om
att kontrakt tecknas så tidigt som möjligt i juni. 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 investeringsbudget.
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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§ 214
Upphandling - Fiberutbyggnad Norra Vassara, Nattavaara Station och Kronsågen
Dnr INK/2019:48
Kommunstyrelsen beslutar
att anbud av NYAB Sverige AB, Luleå antas och avtal tecknas under förutsättning att
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om
åtgärd.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar markarbeten, förläggning, kanalisation, fiberblåsning i ny och
befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer, kundkontakt samt teknisk
dokumentation. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Inköpsfunktionen har av Utvecklingsenheten fått i uppdrag att upphandla entreprenör för
ändamålet.
Anbud har inkommit från följande.
1. NYAB Sverige AB, Luleå
Sammanställning av anbuden enligt bilaga - Sammanställning/utvärdering dat.
2019-05-13.
Efter genomförd anbudsutvärdering framkom det att nedan angivna anbudsgivare lämnat
det prismässigt lägsta anbudet.
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 uppgår
till 3 605 000 SEK exkl. moms.
Konsekvenser för barn och unga
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att anbud av NYAB Sverige AB, Luleå antas och avtal tecknas under förutsättning att
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om
åtgärd.
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Underlag
1. Sammanställning dat. 2019-05-13
2. Anbudsutvärdering dat. 2019-05-13
3. Förfrågningsunderlag dat. 2019-04-05
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§ 215
Upphandling - Fiberutbyggnad Övre Koskullskulle
Dnr INK/2019:60
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
Upphandlingen omfattar i huvudsak markarbeten, förläggning, kanalisation, fiberblåsning i
ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer, kundkontakt samt
teknisk dokumentation.
Tidplan:
Publicering upphandling: 2019-05-03
Sista dag för anbud: 2019-05-23
Anbudsöppning: 2019-05-24
Planerad entreprenadstart: 2019-06-17
Kommande sammanträden är planerade till 7 maj 2019 samt 17 juni 2019. Förslag till
beslut hinner inte färdigställas till sammanträdet i maj och sammanträdet i juni ligger
försent i tid för att hålla tidplan. För att entreprenaden ska hålla tidplan 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 investeringsbudget.
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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§ 216
Driftstöd till Gällivare flygplats
Dnr KS/2019:440
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 18 500 000 SEK till Gällivare Flygplats för täckning av förluster under år 2018,
att bevilja 15 000 000 SEK till Gällivare Flygplats för täckning av förluster under år 2019,
att bevilja 15 000 000 SEK till Gällivare Flygplats för täckning av förluster under år 2020
samt
att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a) och
att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår av
bilaga A. Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga villkoren
i kommissionens förordning är uppfyllda.
Ärendebeskrivning
EU-kommissionen har beslutat om vissa förenklingar när det gäller stöd
till flygplatser. Det har skett genom en utvidgning av den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd, nedan kallad GBER.
Ändringarna i GBER på flygets område syftar till effektivisering och ger kommissionen
möjlighet att koncentrera sin uppmärksamhet på de statsstöds-åtgärder som har störst
inflytande på konkurrensen på den inre marknaden. Det tioåriga SGEI-förordnandet som
beslutats i kommunfullmäktige skall därför ersättas med ett beslut om täckning av
underskott i flygplatsensdrift för respektive år, där också en redovisning att kommunen
följer EU regelverk vad gäller statsstöd skall bifogas. Detta beslut skall sedan redovisas till
Näringsdepartementet inom 20 dagar efter fattat beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Utan det statliga driftsbidraget till flygplatsen skulle driften långsiktigt äventyras.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att bevilja 18 500 000 SEK till Gällivare Flygplats för täckning av förluster under år 2018,
att bevilja 15 000 000 SEK till Gällivare Flygplats för täckning av förluster under år 2019,
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att bevilja 15 000 000 SEK till Gällivare Flygplats för täckning av förluster under år 2020
samt
att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a) och
att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår av
bilaga A. Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga villkoren
i kommissionens förordning är uppfyllda.
Underlag
1. Bilaga A Underlag för kommunens beslut.
2. Bilaga B Mall för inskickande till Näringsdepartementet.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-05-07 § 74.
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§ 217
Ökning av ramanslaget för Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen
Dnr KSst/2019:182
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att från de exploateringsintäkter som tillfaller rörelsekapitalet anvisa 150 000 tkr till
projektkonto F 20002 ansvar 16101 Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen.
Ärendebeskrivning
Vid ingången av år 2019 är kvarvarande ramanslag på projektkonto F 20002
Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen (tidigare Exploatering/ planarbete
samhällsomvandling) i stort sett förbrukat. Många av projekten som beslutats från
Samarbetsavtalet har gene-rerat, eller kommer att generera, exploateringsintäkter som
tillfaller rörelsekapitalet. Då många projekt pågår och flera ärenden med projekt och
utredningar är på gång behövs en effektiv process till beslut kring samhällsomvandlingen.
Därför föreslås en omfördelning av medel, för en del av de intäkter som tillfaller
rörelsekapitalet, tillbaka till ramen.
Ekonomiska konsekvenser
Budgetposten finansieras med exploateringsintäkter från tidigare investeringar som
finansierats med medel som erhölls vid tecknande av det så kallade Samarbetsavtalet med
LKAB.
Konsekvenser för barn och unga
Ärendet innebär inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att från de exploateringsintäkter som tillfaller rörelsekapitalet anvisa 150 000 tkr till
projektkonto F 20002 ansvar 16101 Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen.
Underlag
1. Investeringsuppföljning 1903.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-05-07 § 76.
Yrkande
Johannes Reinfors (V) yrkar
att från de exploateringsintäkter som tillfaller rörelsekapitalet anvisa 150 000 tkr till
projektkonto F 20002 ansvar 16101 Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen.
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§ 218
Ansökan om medel för utveckling av näringslivet i Gällivare
Dnr KS/2019:443
Kommunstyrelsen beslutar
att ur 2018 års medel bevilja Gällivare Näringsliv bidrag med 1 760 000 kr för utveckling
av Gällivares näringsliv enligt Tillväxtverkets beslut om stöd. Medel anvisas ur verksamhet
22002, Projekt inom näringsliv, objekt 90003 Näringslivsstruktur,
att bolaget löpande rapporterar verksamhet och kostnader till Gällivare kommun som
underlag för kommunens rapportering och rekvisitioner till Tillväxtverket.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har erhållit stöd från Tillväxtverket för utveckling av näringslivet i
Gällivare. Stödet uppgår till 1 760 tkr per år för åren 2018-2020. Stödet ska möjliggöra
för den lokala näringslivsorganisationen att ta ett enat krafttag för utveckling av Gällivares
näringsliv.
Gällivare kommun har tillsammans med näringslivet och dess organisationer i Gällivare
arbetat fram en ny struktur för näringslivsarbetet som innebär att ett nytt gemensamt
näringslivsbolag, Gällivare Näringsliv AB, bildas. Bolaget ska verka för att långsiktigt stärka
varumärket Gällivare och för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet, och att
ge service till och skapa aktiv samverkan mellan näringslivets aktörer. Verksamheten skall
innefatta projekt- och utvecklingsarbete, konsulttjänster, finansieringsrådgivning och
strategiskt delägarskap och annan därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har bildats, styrelse är tillsatt samt rekrytering av VD har inletts. Nu ansöker
Gällivare Näringsliv AB om bidrag för sin verksamhet med 1 760 tkr per år under tre år.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet är finansierat genom bidrag från Tillväxtverket.
Konsekvenser för barn och unga
Ett utvecklat näringsliv bedöms positivt för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att ur 2018 års medel bevilja Gällivare Näringsliv bidrag med 1 760 000 kr för utveckling
av Gällivares näringsliv enligt Tillväxtverkets beslut om stöd. Medel anvisas ur verksamhet
22002, Projekt inom näringsliv, objekt 90003 Näringslivsstruktur,
att bolaget löpande rapporterar verksamhet och kostnader till Gällivare kommun som
underlag för kommunens rapportering och rekvisitioner till Tillväxtverket.
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Underlag
1. Ansökan Gällivare Näringsliv AB.
2. Bolagsordning Gällivare Näringsliv AB.
3. Preliminär affärsplan Gällivare Näringsliv AB.
4. Utredning Utvecklingsenheten.
5. Beslut Tillväxtverket 2018-000753.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med
utvecklingsenhetens förslag
att ur 2018 års medel bevilja Gällivare Näringsliv bidrag med 1 760 000 kr för utveckling
av Gällivares näringsliv enligt Tillväxtverkets beslut om stöd. Medel anvisas ur verksamhet
22002, Projekt inom näringsliv, objekt 90003 Näringslivsstruktur,
att bolaget löpande rapporterar verksamhet och kostnader till Gällivare kommun som
underlag för kommunens rapportering och rekvisitioner till Tillväxtverket.
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§ 219
Busstrafik i egen regi
Dnr KS/2018:919
Kommunstyrelsen beslutar
att fördjupa utredningen kring lokaltrafiken i egen regi enligt bifogad bilaga (bilaga 1).
Ärendebeskrivning
Tätortstrafiken i Gällivare upphandlas av kommunen. Nuvarande avtal upphör att gälla
2020-06-30 och det finns en möjlighet att nyttja ett optionsår till fram till 2021-06-30.
Inför kommande upphandling har kommunen valt att utreda om det är möjligt att bedriva
trafiken i egen regi samt vad det skulle innebära för kostnader. Utredningen skall visa
vilken driftsform som är mest kostnadseffektiv och ger mest samhällsnytta för pengarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-17 § 321 att se över gemensam
upphandling med andra kommuner i Norrbotten samt avtalssamverkan med Luleå
lokaltrafik. Att återkoppling sker vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 18
mars 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
att ta beslut om tätortstrafiken skall bedrivas i egen regi,
att ta beslut om var uppdraget skall ligga om trafiken skall bedrivas i egen regi.
Underlag
1. Utredning, Framtida busstrafik.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 321.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 45.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att fördjupa utredningen kring lokaltrafiken i egen regi enligt bifogad bilaga, (bilaga 1).
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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§ 220
Förslag till åtgärd till kollektivtrafikens underskott
Dnr KS/2019:446
Kommunstyrelsen beslutar
att minska produktionen på tätortstrafiken enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Kollektivtrafikens budget visar för närvarande ett underskott på ca 1.1 mkr. Orsaken till
underskott beror bland annat på att Länstrafiken har begärt extra förlusttäckning för 2018
på ca 322 tkr och minskade intäkter på tätortstrafiken. För att åtgärda en del av
underskottet föreslås att nerdragningar i produktion på tätortstrafiken. Två turer på
helgdagar och 10 turer på trafiken som går måndag till fredag.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget skulle innebära en produktionsminskning på ca 50300 kilometer per år, vilket
motsvarar ca 1 miljon kronor per år. Eftersom nerdragningen går att genomföra först 1 juli
innebär det en kostnadsminskning med ca 500 000 kr för 2018. Att minska trafiken för att
ta hem hela underskottet innebär att trafik för två miljoner måste tas bort och det får för
stora konsekvenser på busstrafiken.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända
Förslag till beslut
att minska produktionen på tätortstrafiken enligt förslag.
Underlag
1. Tidtabell med redovisade turer.
2. Länstrafikens redovisning av trafikekonomin för 2018.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 112.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar
att minska produktionen på tätortstrafiken enligt förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

61 (118)

2019-05-20

Kommunstyrelsen
§ 221
Förskola/skola Repisvaara
Dnr KS/2019:351
Kommunstyrelsen beslutar
att förskola på Repisvaara byggs med fem avdelningar, samt
att utreda var ytterligare tre avdelningar ska byggas centralt i Gällivare i anslutning till
befintlig förskola, förslagsvis Mandolinen,
att skolan byggs som tvåparallellig F-6-skola.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Styrgruppen för projektet Repisvaara beslutade på sitt sammanträde 2019-03-06 att
rekommendera följande för projektet:
att förskolan byggs med 8 avdelningar; det bör utredas om 3 av dessa 8 avdelningar ska
byggas på Repisvaara eller centralt i Gällivare i anslutning till befintlig förskola
att skolan byggs som tvåparallellig F-6-skola
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget genererar nyproduktionskostnader som får hanteras i projektbudgeten.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och elever bosatta på Repisvaara får en modern förskola och skola nära hemmet.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att förskolan byggs med 8 avdelningar och att det utreds om 3 av dessa 8 avdelningar ska
byggas på Repisvaara eller centralt i Gällivare i anslutning till befintlig förskola,
att skolan byggs som tvåparallellig F-6-skola.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Bildspel till styrgruppsmöte 2019-03-06 (befolkningsutveckling + utveckling barnoch elevantal fram till 2030).
3. BUoK § 110 180612.
4. Sammanställning barn- och elevunderlag Gällivare kommuns tätortsområden.
5. Områdesindelning karta.
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6. BUoK § 133 180904.
7. BUoK § 157.
8. BUoK au § 130.
9. BUoK § 177.
10.BUoK au § 147.
11.Bildspel 181219.
12.BUoK § 199.
13.Bou au § 22.
14.BoU au §43.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP) och Paula
Palmqvist (SD)
att förskola på Repisvaara byggs med fem avdelningar, samt
att utreda var ytterligare tre avdelningar ska byggas centralt i Gällivare i anslutning till
befintlig förskola, förslagsvis Mandolinen,
att skolan byggs som tvåparallellig F-6-skola.
Lars Alriksson (M) yrkar
att förskola på Repisvaara byggs med 5 avdelningar, samt
att utreda var ytterligare tre avdelningar ska byggas centralt i Gällivare i anslutning till
befintlig förskola, förslagsvis Mandolinen,
att skolan byggs ut som en enparallellig F-6-skola.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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§ 222
Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk
Dnr KS/2019:340
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla förslag på yttrande gällande delrapport Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk.
Ärendebeskrivning
190321 har remiss inkommit till Gällivare kommun från Institutet för språk och folkminnen
angående delrapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk.
Utifrån innehållet i denna delrapport har förslag till yttrande upprättats.
Konsekvenser för barn och unga
Viktigt för barn och unga att minoritetsspråk bevaras och utvecklas.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att bifalla förslag på yttrande gällande delrapport Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk.
Underlag
1. Yttrande delrapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk redovisning
2. regeringsuppdrag Ku2019/00160/DISK.
3. Delrapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 104.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att bifalla förslag på yttrande gällande delrapport Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk.
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§ 223
Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018
Dnr KS/2019:357
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagna utvecklingsåtgärder i ett led att fortsätta förbättringsarbetet.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en övergripande granskning
av samtliga nämnders (inklusive kommunstyrelsen) ansvarsutövande genom att löpande
under året följa nämnders verksamhet bland annat via protokoll och granskning av
delårsrapporten. Därutöver har en enkät tillställts ordinarie ledarmöten och ersättare i
Kommunstyrelsen och i övriga nämnder.
Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser gällande Kommunstyrelsens ansvarsutövande.
Området ledning och styrning, uppdrag och mål:
Granskningen visar att Kommunstyrelsen arbetar med såväl verksamhetsmässiga som
ekonomiska mål i ett huvudsak tillfredställande sätt. Dock poängteras vikten av att inte ha
för många mål att arbeta mot utan att våga prioritera i målarbetet.
Revisorernas bedömer att Kommunstyrelsens ansvarsutövande till övervägande del varit
tillräckligt bra inom området.
Åtgärder: Målstyrningen kommer att fortsätta utvecklas och antalet mål ska minska.
Området Internkontroll och rapportering:
Granskningen visar att styrelsen och nämnder genomför i varierad grad olika former av
analyser för att identifiera utmaningar, risker och eventuella problemområden. Inom
kommunstyrelsen är svaren spridda, där en del menar att analyser genomförs medan
andra menar att så inte sker. Merparten av ledarmötena och ersättarna i Kommunstyrelsen
anser sig erhålla rapportering avseende främst av ekonomiska mål i tillräcklig uppfattning.
Dock lyfts att underskott för helåret 2018 som flera verksamhetsområden visat inte fanns
med i de tidiga prognoserna. Genomgående framkommer att rapportering och kontrollen är
mer regelbunden och systematiserad avseende ekonomin än verksamheten. Ett
utvecklingsområde är tillförliten i de ekonomiska prognoser som lämnas under året.
Revisorernas bedömer att kommunstyrelsens ansvarsutövande till övervägande del varit
tillräcklig inom området.
Åtgärder: Alla förvaltningar kommer från 2020 att skriva kvalitetsredovisningar där
verksamheternas aktiviteter och mål följs upp på ett mer kvalitativt sätt. Dessa kommer
att ingå i årsredovisningen. Ekonomiska prognoser bygger på den kända och förväntade
information som finns vid prognostillfället.
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För att klara verksamheten och de utmaningar man ställs inför görs ibland handlingar där
de ekonomiska konsekvenserna inte alltid till fullo beaktas. Det kan också ske fördröjningar
i väntade beslut eller i verkställighet av beslut på grund av faktorer som inte har varit
kända och som påverkar prognoserna löpande. Diskussioner kring utbildning och förståelse
mellan handling, alternativt utebliven handling, och dess ekonomiska konsekvenser
genomförs.
Området arbetsformer och ansvarsfördelning:
Granskningen av arbetsformerna ger en positiv bild gällande kommunstyrelsen. Roll och
ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän upplevs i huvudsak tydlig.
Generellt framförs synpunkter från kommunstyrelsen som tyder på att det behov av
information som ledarmötena och framför allt ersättarna har, inte fullt ut tillgodoses i
tillräcklig utsträckning. Inom kommunstyrelsen lyfts att det kan vara svårt att göra inhopp
som ersättare, då det saknas viss historik eftersom en del ärenden redan diskuterats vid
flera tidigare tillfällen.
Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens ansvarsutövande varit tillräckligt inom området.
Åtgärder: Ledamöter och ersättare ska tillgodoses med tillräcklig information och utbildning
för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt.
Området kommunstyrelsens uppsynsplikt:
Granskningen visar att nämnderna överlag upplever att kommunstyrelsens uppsikt över
nämnderna fungerar bra. Några ledarmöten lyfter fram att kommunstyrelsen framför allt
har uppsikt över nämndernas ekonomiska läge och mindre insikt i verksamheten.
Från kommunstyrelsens sida menas att uppsikten utvecklas från år till år men att det finns
behov av att säkerställa att uppsikten är tillräcklig, inte minst vad gäller
verksamhetsfrågor. Vid revisorernas träff med kommunstyrelsen diskuterades bland annat
kommunstyrelsens insikt i socialnämndens underskott samt behovet av åtgärder för att nå
en budget i balans. Revisorerna lyfter kritik avseende kommunstyrelsens uppsikt över
socialnämnden under 2018. Övervägande del av ledarmötena och ersättarna i
kommunstyrelsen anser att styrelsen utövar en tillräcklig uppsikt över de kommunala
bolagen. Samtidigt har revisorerna erhållit information om att uppsikten över bolag som
kommunen samäger med bland annat Region Norrbotten är bristfällig och i behov av
utveckling.
Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens ansvarsutövande i begränsad utsträckning
varit bra vad gäller uppsikten över socialnämnden och de bolag som samägs med blanda
annat regionen. Vad gäller övriga nämnder samt de bolag där kommunen är ensam ägare
bedömer revisorerna att kommunstyrelsens ansvarsutövande till övervägande del varit
tillräcklig.
Åtgärder: Alla förvaltningar kommer från 2020 att skriva kvalitetsredovisningar där
verksamheternas aktiviteter och mål följs upp på ett mer kvalitativt sätt. Dessa kommer
att ingå i årsredovisningen. Kommunstyrelsen har löpande fått fördjupad information kring
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socialnämndens underskott. Kommunstyrelsen ska specifikt följa socialnämndens
utveckling och krav till handling ska bli tydligare och återkopplas. De samägda bolagen ska
följa samma riktlinjer som övriga bolag.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreslagna utvecklingsåtgärder i ett led att fortsätta förbättringsarbetet.
Underlag
1. Granskning ”Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018”.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 102.
Yrkande
Johannes Reinfors (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att godkänna föreslagna utvecklingsåtgärder i ett led att fortsätta förbättringsarbetet.
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§ 224
Svar till revisorerna med anledning av granskningen; Attraktiv arbetsgivare och
hälsofrämjande organisation
Dnr KS/2019:353
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning inom området
Attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande organisation; avseende om socialnämnden och
kommunstyrelsen säkerställt att arbetet för att uppnå fullmäktiges mål är ändamålsenligt
och sker med en tillräcklig intern kontroll.
Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser. Utifrån dessa har
revisorerna lämnat följande rekommendationer:
Att kommunstyrelsen och socialnämnden fortsätter arbetet med att säkerställa att risk –
och konsekvensanalyser genomförs i tillfredställande utsträckning där detta är motiverat
Att kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer att berörda chefer har tillräckliga
förutsättningar för att verka för en hälsofrämjande organisation
Att kommunstyrelsen och socialnämnden överväger att utforma rutiner för kontinuerlig
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att stärka den samma då detta
kan skapa underlag för eventuella åtgärder som behöver vidtas löpande under året.
Revisorerna har begärt kommunstyrelsen och socialnämndens svar angående vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av granskningen. Svaret på granskningen ska
vara lämnat senast 2019-06-30. Svaret är inlämnat av personalchef och förvaltningschef
för socialförvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten.
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Underlag
1. Svar till revisorerna.
2. Granskning – Attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande organisation.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 100.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten.
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§ 225
Svar till revisorerna -Tillgänglighet och service: följsamhet till förvaltningslagen, samt
slutdokument
Dnr KS/2019:196
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning inom området
tillgänglighet och service: följsamhet till förvaltningslagen. Från den 1 juli 2018 har
kommunen att förhålla sig till en ny förvaltningslag. Revisionsobjekt i denna granskning har
varit kommunstyrelse och nämnder.
Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser. Utifrån dessa har
revisorerna lämnat följande rekommendationer:
-

-

-

Kommunstyrelsen prövar hur styrning på kommunövergripande nivå ska utvecklas
när det gäller följsamhet till förvaltningslagen avseende tillgänglighet och service.
Vår uppfattning är att det bland annat bör fastställas en gemensam kvalitetsnivå när
det gäller tillgänglighet inom kommunorganisationen.
Kommunstyrelsen och nämnder utvecklar den interna kontrollen inom området.
Respektive politiskt organ bör pröva om områdenas följsamhet till förvaltningslagen
respektive hemsidans kvalitet och nyttjande ska inarbetas i kommande års plan för
internkontroll.
Kommunstyrelsen säkerställer att viktiga styrdokument avseende hantering av
extern information/kommunikation beslutas av politiska organ. Här avses framför allt
styrdokument som innehåller mål och strategier för granskningsområdet.

Revisorerna har begärt kommunstyrelsens svar angående vilka åtgärder styrelsen avser
vidta med anledning av granskningen. Svaret på granskningen ska vara lämnat senast
2019-05-31.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten.
Underlag
1. Svar till revisorerna.
2. Granskning – Tillgänglighet och service: Följsamhet till förvaltningslagen.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 101.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) och Benny Blom (M) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten.
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§ 226
Rättelse av skrivfel i ärendet Förvärv Gällivare Bagaren 4 och Gällivare 81:23
Dnr KS/2019:303
Kommunstyrelsen beslutar
att fullborda förvärvet av fastigheterna Gällivare Bagaren 4 samt Gällivare 81:23 genom
att anvisa medel till förvärvet om totalt 4 366 000 kronor från projektkonto 20002
exploatering samhällsomvandling till projektkonto 24001 Bagaren 4.
Ärendebeskrivning
Efter justering av kommunstyrelsens sammanträdes protokoll 18 mars 2019 § 109, har
skrivfel i beslutet upptäckts.
I beslutet 18 mars, står det ”att fullborda förvärvet av fastigheterna Gällivare Bagaren 4
samt Gällivare 81:23 genom att anvisa medel till förvärvet om totalt 4 366 000 kronor från
projektkonto 24001”.
Det korrekta beslutet ska vara ”att fullborda förvärvet av fastigheterna Gällivare Bagaren 4
samt Gällivare 81:23 genom att anvisa medel till förvärvet om totalt 4 366 000 kronor från
projektkonto 20002 exploatering samhällsomvandling till projektkonto 24001 Bagaren 4”.
Förslag till beslut
att fullborda förvärvet av fastigheterna Gällivare Bagaren 4 samt Gällivare 81:23 genom
att anvisa medel till förvärvet om totalt 4 366 000 kronor från projektkonto 20002
exploatering samhällsomvandling till projektkonto 24001 Bagaren 4.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2019-03-18 § 109.
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§ 227
Försäljning av tomträtten Blodstenen 1
Dnr KSst/2019:129
Kommunstyrelsen beslutar
att tomträtten Blodstenen 1 försäljs till BDX Företagen AB för en köpeskilling av 350 000
kronor.
Ärendebeskrivning
BDX Företagen AB är tomträttshavare till fastigheten Blodstenen 1 sedan år 2000.
Tomträtten är belägen efter Oljevägen i Gällivare. I gällande detaljplan är fastigheten
avsatt för småindustriändamål. Tomtytan är 1957 kvm. Fastigheten har enl detaljplanen
en byggrätt på 790 kvm. Taxeringsvärdet för marken ligger på 177 000 kronor
(taxeringsvärdet år 2016). Bedömt marknadsvärde för fastigheten uppräknat till dagens
värde med en byggrätt på 790 kvm ger en köpeskilling på ca 350 000 kronor.
BDX Företagen har accepterat köpesumman och har anhållit om att få friköpa tomträtten.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att tomträtten Blodstenen 1 försäljs till BDX Företagen AB för en köpeskilling av 350 000
kronor.
Underlag
1. Karta.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-05-07 § 66.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag
att tomträtten Blodstenen 1 försäljs till BDX Företagen AB för en köpeskilling av 350 000
kronor.
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§ 228
Antagande detaljplan för Hasseln 10, 11 och 12 samt del av Hasseln 9
Dnr KSst/2019:79
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för Hasseln 10, 11 och 12, samt del av Hasseln 9.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en förtätning av flerbostadshus i
form av lamellhus inom kvarteret Hasseln i Gällivare centrum. Detta för att möjliggöra
hyresbostäder som LKAB ska ersätta det kommunala bostadsbolaget TOP-bostäder AB på
grund av gruvdriftens påverkan på Malmbergets bebyggelse.
Detaljplanen var på samråd december 2016 – januari 2017. Efter det har flertalet
kompletterande markundersökningar gjorts då klorerade lösningsmedel detekterades redan
vi den första undersökningen. Prover har tagits både i jord, porgas och grundvatten, och
det visade sig finnas klorerade lösningsmedel i grundvattnet. Då grundvattnet ligger så
pass ytligt har en lägsta nivå för färdigt golv för bottenbjälklag/garage lagts in på plankartan för att undvika att konstruktionen ska komma i kontakt med grundvattnet. Det
kommer därför inte att bli något underjordsgarage som det var tänkt från början, utan ett
parkeringsgarage som ligger i markplan med bostäder i 5 våningar ovanför. Parkeringsgaraget ska vara genomsläppligt för utomhusluft för att ev. inläkande förorenad porgas ej
ska utgöra någon fara för människor. Byggrätten på plankartan har även justerats inför
antagande då det enbart visade sig vara 21 m. från byggnadsfasad till påfyllningsanslutning till cistern på Circle K, och krav på minsta skyddsavstånd är 25 m. För att
minska riskerna har även en bestämmelse ”Byggnads fasad mot Lappfogdegatan ska vara
av obrännbart material, utföras i brandklass EI60 och utan ventilationsöppningar.
Entrépartier mot Lappfogdegatan ska ha alternativ utrymningsväg mot söder” lagts in. Det
kommer vara viktigt att lägga fokus på utformningen av parkeringsgaraget och den breda
gata som skapas efter Lappfogdegatan för att det stadsbyggnadsmässigt ska bli attraktivt.
Planen handläggs med utökat förfarande i enlighet med PBL (2010:900) och är förenlig
med den fördjupade översiktsplanen. Planen har varit utställd för granskning 21 mars till
och med 11 april 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Framtagande och genomförandet av detaljplan bekostas av LKAB.
Konsekvenser för barn och unga
Nya bostäder bedöms påverka barn och ungdomar positivt.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för Hasseln 10, 11 och 12, samt del av Hasseln 9.
Underlag
1. Plankarta.
2. Planbeskrivning.
3. Granskningsutlåtande.
4. Riskbedömning.
5. Bullerutredning.
6. PM Geoteknik 2015-04-30.
7. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2015-04-30.
8. Miljöteknisk markundersökning (MMU) 2016-12-05.
9. Bilagor 1-6 MMU 2016-12-05.
10.Kompletterande miljöteknisk markundersökning 2017-03-03.
11.Miljöteknisk undersökning av grundvatten 2018-04-24.
12.Miljöteknisk markundersökning av porgas 2018-10-08.
13.PM Utvärdering grundvattenströmning 2019-02-05.
14.Kommunstyrelsens samhällsbyggnads- och teknikutskott 2019-05-07 § 69.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M), Benny Blom (M) Paula
Palmqvist (SD), Karl-Erik Taivalsaari (V), Nicklas Johansson (SJVP), Henrik Ölvebo (MP)
och Maria Åhlén (S) i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och
teknikutskotts förslag
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för Hasseln 10, 11 och 12, samt del av Hasseln 9.
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§ 229
Antagande - ändring av detaljplan för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet
Dnr KS/2018:702
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna granskningsutlåtande samt
att anta ändring av detaljplan för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet.
Ärendebeskrivning
Syftet med ändringen av detaljplanen är att uppföra personalbostäder för Naturum
Laponias verksamhet. Planändringen medför att befintlig hårdgjord yta för reservparkering
ändras och möjliggör en byggrätt för personalbostäder. En dispens från
nationalparksföreskrifterna kan inte lämnas i strid med gällande detaljplan.
I översiktsplanen från 2014 inräknas området till ”Fjällvärlden”. Stora Sjöfallet omfattas av
länsstyrelsens kulturmiljöprogram och landskapsbildskydd gäller för området. Stora
Sjöfallet är också utpekat som ett utvecklingsområde där turism ska prioriteras. Utrymme
bör ges till etableringar för verksamheter inom turism. Planändringen överensstämmer
med översiktsplanen.

Kommunen gör den sammanvägande bedömningen att den aktuella ändringen i
detaljplanen inte ger upphov till betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap. inte behöver upprättas.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Planen handläggs med ett standard förfarande i enlighet med PBL (2010:900) och har varit
utställd för granskning under tiden 21 februari till och med 15 mars 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Exploatören bekostar detaljplanen, detta har reglerats genom ett planavtal mellan
Laponiatjuottjudus och Gällivare kommun.

Laponiatjuottjudus och berörda parter ansvarar för byggandet av tillkommande
personalbostäder.
Konsekvenser för barn och unga
Planändringen innebär inga kända negativa konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna granskningsutlåtande samt
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att anta ändring av detaljplan för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet.
Underlag
1. Plankarta med ändring av bestämmelser 2019.
2. Ändring av planbeskrivning 2019.
3. Utlåtande 2019.
4. Samlingshandling, planhandlingar från 2012.
5. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-05-07 § 67.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) och Benny Blom (M) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens
samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag

att godkänna granskningsutlåtande samt
att anta ändring av detaljplan för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet.
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§ 230
Överlåtelse av fastigheten Gällivare Överläraren 18
Dnr KS/2018:342
Kommunstyrelsen beslutar
att överlåta fastigheten Gällivare Överläraren 18 till BoKlok Mark och Exploatering AB för
en köpeskilling om 2 835 000 kronor, samt
att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för
kommunens räkning godkänna samt underteckna överlåtelseavtal och köpebrev för fullbordan av överlåtelsen.
Reservation
Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Eftersom de i markanvisningsavtalet angivna förutsättningarna för fastighetsöverlåtelse är
uppfyllda, i och med att BoKlok Mark och Exploatering AB medgivits bygglov i enlighet med
villkoren i markanvisningsavtalet föreslås att fastigheten Gällivare Överläraren 18 överlåts
till bolaget.
Köpeskillingen föreslås bestämmas till 2 835 000 kronor i enlighet med markanvisningsavtalet.
Ekonomiska konsekvenser
Överlåtelsen innebär att det kommunala markinnehavet minskar och att kommunen tillförs
likvida medel om 2 835 000 kronor.
Konsekvenser för barn och unga
Bebyggandet av fastigheten Överläraren 18 innebär att det till Hedskolan angränsande
skogspartiet beläget inom fastigheten försvinner genom att det kommer att uppföras
bostäder inom fastigheten. Konsekvenser och avvägningar i denna del har skett i detaljplanen för fastigheten.
Förslag till beslut
att överlåta fastigheten Gällivare Överläraren 18 till BoKlok Mark och Exploatering AB för
en köpeskilling om 2 835 000 kronor, samt
att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för
kommunens räkning godkänna samt underteckna överlåtelseavtal och köpebrev för fullbordan av överlåtelsen.
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Yrkande
Johannes Reinfors (V) och Lars Alriksson (M) yrkar
att överlåta fastigheten Gällivare Överläraren 18 till BoKlok Mark och Exploatering AB för
en köpeskilling om 2 835 000 kronor, samt
att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för
kommunens räkning godkänna samt underteckna överlåtelseavtal och köpebrev för fullbordan av överlåtelsen.
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att avslå förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Johannes Reinfors m.fl. förslag mot Paula Palmqvists förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Johannes Reinfors m.fl. förslag.
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§ 231
Överenskommelse om förtida upphörande lokalhyresavtal PostNord AB
Dnr KS/2019:463
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förlikningsavtalet med PostNord AB,
att anvisa 2 839 432,50 kronor från projektkonto F 20002, ansvar 16101 Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen för erläggande av ersättningen enligt förlikningsavtalet,
samt
att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för
kommunens räkning underteckna förlikningsavtalet.
Ärendebeskrivning
För att möjliggöra åtgärder för uppförande av Multiaktivitetshuset under vintern 2019/2020
måste de lokalhyresavtal som belastar fastigheten Gällivare Gojan 15 upphöra och
hyresgästerna avflytta så snart detta kan ske.
PostNord AB som hyr lokalytor belägna inom fastigheten är beredda att träffa en
överenskommelse om ett förtida upphörande av lokalhyresavtal till senast den 1 december
2019 för en ersättning om 672 432,50 kronor i inlösenersättning samt 2 167 000 kronor
som ersättning för flyttkostnader, vilket ger ett totalt belopp om 2 839 432,50 kronor för
ett förtida upphörande av lokalhyresavtalet enligt i ärendet bifogat förlikningsavtal.
Kommunstyrelsen föreslås därför mot ovanstående bakgrund godkänna förlikningsavtalet
med PostNord AB för att möjliggöra åtgärder för uppförande av Multiaktivitetshuset vintern
2019/2020.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär att Gällivare kommun betalar kontant, såsom en slutlig
ersättning för ett förtida upphörande av lokalhyresavtalet, 2 839 432,50 kronor till
PostNord AB
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
att godkänna förlikningsavtalet med PostNord AB,
att anvisa 2 839 432,50 kronor från projektkonto F 20002, ansvar 16101 Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen för erläggande av ersättningen enligt förlikningsavtalet,
samt
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att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för
kommunens räkning underteckna förlikningsavtalet.
Underlag
1. Förlikningsavtal PostNord AB.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens förslag
att godkänna förlikningsavtalet med PostNord AB,
att anvisa 2 839 432,50 kronor från projektkonto F 20002, ansvar 16101 Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen för erläggande av ersättningen enligt förlikningsavtalet,
samt
att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för
kommunens räkning underteckna förlikningsavtalet.
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§ 232
Projektet Forsgläntan
Dnr KS/2019:447
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna projekt 51054 Forsgläntan och formellt överlämna den till linjeorganisationen.
Jäv
Mikael Lundberg (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
Med anledning av samhällsomvandlingen avvecklades Gunillahem i Malmberget och
ersattes av det nya vård- och omsorgsboendet Forsgläntan. Även Lövbergas boende inryms
i Forsgläntan.
Planeringen påbörjades i maj 2011 enligt beslut i kommunstyrelsen, 2011-05-02 § 117.
Projektet är genomfört och slutbesiktad i april 2017. Inflyttning har skett kort därefter och
byggnaden är tagen i drift. Tidplanen försenades knappt sju månader, dels på grund av
överprövning i anbudsskedet och dels försenat färdigställande.
Enligt kommunens projektstyrningsmodell är nästa fas ”Överlämna” där beslut ska tas om
projektets resultat är i enlighet med beställning som gjorts.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser (33 Mkr lägre än investeringsbudget).
Konsekvenser för barn och unga
Ärendet innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna projekt 51054 Forsgläntan och formellt överlämna den till linjeorganisationen.
Underlag
1. Projektavslut Forsgläntan, Checklista dat 2018-03-09.
2. Uppföljning gentemot uppdragsbeskrivning och ev förändringar med motivering,
dat 2018-03-09.
3. Utfall ekonomiskt och tidsplan med efterfrågade nyckeltal, dat 2018-03-09.
4. Slutrapport med uppgift om att projektet avslutats med överlämning till
linjeorganisation, dat 2019-04-01.
5. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-05-07 § 72.
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Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag
att godkänna projekt 51054 Forsgläntan och formellt överlämna den till
linjeorganisationen.
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§ 233
Sommaröppettider - fritidsgården
Dnr KSufk/2019:61
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sommaröppettiderna,
att ge fritidsgården möjlighet att förändra öppettiderna vid vissa tillfällen för att genomföra
andra aktiviteter, samt
att det görs en uppföljning till hösten 2019 hur sommaröppettiderna på fritidsgården har
fungerat.
Ärendebeskrivning
Utifrån önskemål från politiken att ha öppet fritidsgården under hela sommarlovet 2019 för
barn/ungdomar i årskurs 5 till 17 år föreslås fritidsgården erbjuda aktiviteter vecka 25-33,
med undantag för vecka 29 på grund av semester för personalen.
Vi kommer att erbjuda en mängd olika aktiviteter på fritidsgården men även utomhus i
kommunen. Det kommer alltid finnas minst två fritidsledare varje kväll och de helger vi har
öppet.
Vi önskar flexibilitet i öppettiderna för att ge möjlighet till en aktivitet där man åker iväg
eller istället har öppet dagtid. Detta meddelas via sociala medier i tid för att alla ska ha
möjlighet att delta.
Ekonomiska konsekvenser
Ryms inom befintlig budgetram.
Konsekvenser för barn och unga
Ungdomarna kommer få en möjlighet att vara delaktiga i våra aktiviteter under hela
sommaren och få en meningsfull fritid som de själva kan vara med att påverka.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna sommaröppettiderna,
att ge fritidsgården möjlighet att förändra öppettiderna vid vissa tillfällen för att genomföra
andra aktiviteter, samt
att det görs en uppföljning till hösten 2019 hur sommaröppettiderna på fritidsgården har
fungerat.
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Underlag
1. Förslag till öppettider sommaren 2019.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-05-10 § 23.
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§ 234
Sommaröppettider - bildarkivet
Dnr KSufk/2019:81
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa sommaröppettider för Bildarkivet.
Ärendebeskrivning
Bildarkivet flyttade i november 2018 från Malmbergets bibliotek till lokaler i Centralskolan.
Vidare har Bildarkivet även organisatoriskt flyttats från biblioteket till museet.
Bildarkivet och museet befinner sig nu i samma hus och delar personal. På grund av
bristande personalresurser under sommaren är det av vikt att öppettiderna för Bildarkivet
och museet synkroniseras. Detta för att uppnå synergieffekter som gynnar personal i form
av bra arbets-tider och god service för besökarna.
Bildarkivets nuvarande ordinarie öppettider:
Tis-Fre: 11.30-15.30
Må: Stängt
Bildarkivets öppettider under sommaren 2019:
Må: 13.30-15.30
Tis: 13.30-15.30
Ons: 13.30-15.30
Tors: 13.30-15.30
Fre: Stängt Fre: 10.00-16.00
Lör: Stängt Lör: 12.00-14.00

Museets öppettider under sommaren:
Må: 10.00-16.00
Ti: 10.00-16.00
Ons: 10.00-20.00
Tor: 10.00-16.00

Konsekvenser för besökare
Kulturutbudet ökar för samtliga besökare, från barn och unga till pensionärer tack vare
personalsamverkan mellan Bildarkivet och museet. Genom detta kan Bildarkivet hållas
öppet under hela sommarperioden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa sommaröppettider för Bildarkivet.
Underlag
1. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-05-10 § 24.
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§ 235
Sommaröppettider - Malmbergets bibliotek
Dnr KSufk/2019:82
Kommunstyrelsen beslutar
att Malmbergets bibliotek hålls stängt under vecka 25-32 sommaren 2019.
Deltar ej i beslut
Lars Alriksson (M) delta ej i beslut.
Propositionsvägran
Ordförande vägrar ställa Lars Alrikssons yrkande under proposition, med motiveringen att
det ligger utanför ärendet "Sommar öppettider- Malmbergets bibliotek" då yrkandet gällde
att stänga biblioteket året ut
Ärendebeskrivning
Biblioteket i Malmberget har sommartid haft begränsade öppettider sedan 2018. Detta
gäller den tid då en personal med 25% tjänstgöring i Malmberget (75% bokbussen) ej haft
semester.
P.g.a. personalsituationen i Gällivare föreslås en stängning av Malmbergets bibliotek vecka
25-32. Under semestertiden behöver personalresurserna i Gällivare stärkas för att schemat
skall fungera och för att möta behovet i Gällivare. Antal besökare på Malmbergets bibliotek
sommartid har varit mycket begränsad.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Konsekvenser för barn och ungdomar
Begränsad tillgång till bibliotek för barn och ungdomar boende i Malmberget. Bra
tillgänglighet i Gällivare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids och kulturutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Malmbergets bibliotek hålls stängt under vecka 25-32 sommaren 2019.
Underlag
1. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-05-10 § 25.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD) i enlighet med
kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts förslag
att Malmbergets bibliotek hålls stängt under vecka 25-32 sommaren 2019.
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§ 236
Gällivares Kulturstipendium vuxen år 2019
Dnr KSufk/2019:84
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga upprättad förteckning till handlingarna, samt.
att till 2019 års kulturstipendiat vuxen utse Johan Airijoki.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har inrättat ett kulturstipendium för vuxna. Prissumman är 20 000 kr
och reglerna är följande:
-Stipendiet kan delas till enskild eller grupp
-Boende eller sedan en längre tid varit verksam i Gällivare kommun har företräde
-Få stöd och uppmuntran till konstnärlig utveckling och har karaktär av arbets- och
utbildningsstipendium.
-Stipendiat skall kunna medverka vid något offentligt arrangemang
-Kulturstipendiat, en eller flera utses av ……..
-Utdelning sker årligen under högtidliga former
Kulturstipendiet för 2019 är ansökt av:
Johan Airijoki- Musik
Polar Bears- Musik
Alice Ahnqvist- Litteratur/släktforskning
Julia Palo, Markus Larsson, Liza Påve- Övrigt/gränsöverskridande
Förslaget till 2019 års kulturstipendiat 2019 presenteras på sammanträdet.
Ekonomiska konsekvenser
Stipendiet är 20 000 kr och ligger inom allmän kulturs budget
Ansvar 1411, verksamhet 3151
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott beslutar
att lägga upprättad förteckning till handlingarna, samt.
att till 2019 års kulturstipendiat vuxen utse Johan Airijoki.
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Underlag
1. Inkomna nomineringar.
2. Regler för stipendier.
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-05-10 § 26.
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§ 237
Gällivares Eldsjälsstipendium år 2019
Dnr KSufk/2019:85
Kommunstyrelsen beslutar
att till 2019 års Eldsjäl utse Håkan Abrahamsson.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har inrättat ett eldsjälsstipendium: Stipendiet tilldelas en person,
förening eller organisation som
-Lägger ner ett stort ideellt arbete inom någon verksamhet/förening/organisation inom
Gällivare Kommun
-Som hjälpt någon eller några som behövt stöd och hjälp för att få ett rikare liv
-Medmänniska/förening/organisation som gjort något för någon annan utan tanke på egen
vinning
-Har en idé till ett projekt som gynnar kommun, föreningar, verksamheter eller enskilda
-Utdelning sker årligen under högtidliga former
Eldsjälsstipendiet 2019 är ansökt av/nominerat för:
Gabriella Mäkelä- Integration, familjestöd
GSK skidor- Ungdomsledare inom skidsektionen
Håkan Abrahamsson- Tennisklubben
Förslaget till årets stipendiat presenteras på sammanträdet.
Ekonomiska konsekvenser
Stipendiet är på 10 000 kr och ligger inom allmän kulturs budget
Ansvar 1411, verksamhet 3151
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att till 2019 års Eldsjäl utse Håkan Abrahamsson.
Underlag
1. Inkomna ansökningar.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-05-10 § 27.
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§ 238
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.
Jeanette Wäppling (V) och Birgitta Larsson (S) informerar från KPR
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§ 239
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
Dnr KS/2019:16
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2019.
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§ 240
Val av en ledamot och en ersättare till samrådsgruppen för Minoritetsspråk för ungdom-,
fritid- och kulturutskottet
Dnr KS/2018:795
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Mats Rantapää (S) till ledamot i samrådsgruppen för minoritetsspråk för ungdom-,
fritid- och kulturutskottet,
att välja Mattias Liinanki (MP) till ersättare i samrådsgruppen för minoritetsspråk för
ungdom-, fritid- och kulturutskottet.
Ärendebeskrivning
Föreligger val av en ledamot och en ersättare till samrådsgruppen för minoritetsspråk för
ungdom-, fritid- och kulturutskottet.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska samverkan
mellan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna.
Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr Partikonstellation
1
S/V/MP
2
S/V/MP
3
M/NS
4
S/V/MP
5
S/V/MP
6
S/V/MP
7
SD
8
M/NS
9
S/V/MP
10
S/V/MP
11
S/V/MP
12
M/NS
13
S/V/MP

JMF-tal
25
12,5
9
8,33
6,25
5
5
4,5
4,17
3,57
3,13
3
2,78
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Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar
att välja Mats Rantapää (S) till ledamot i samrådsgruppen för minoritetsspråk för ungdom-,
fritid- och kulturutskottet,
att välja Mattias Liinanki (MP) till ersättare i samrådsgruppen för minoritetsspråk för
ungdom-, fritid- och kulturutskottet.
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§ 241
Val av ombud till Malmfältens kraftverk, 2019-2022
Dnr KS/2018:793
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att välja Karl-Erik Taivalsaari (V) till ombud i Malmfältens kraftverk AB, 2020-2022.
Ärendebeskrivning
Föreligger val av ombud till Malmfältens kraftverk AB.
Underlag
1. Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 183.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att välja Karl-Erik Taivalsaari (V) till ombud i Malmfältens kraftverk AB, 2020-2022.
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§ 242
Utvecklingsplan - Centrum
Dnr KS/2018:660
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att alla stycken gällande parker vid grön skolan tas bort, samt
att göra redaktionella ändringar vad gäller årtal mm,
att stryka att östra delen av allén förtätas på sikt med ny bebyggelse (sidan 28 och 42),
att i övrigt godkänna utvecklingsplanen.
Reservation
Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Det har under årens lopp arbetats fram en rad strategiska dokument som ska ligga till
grund för utformningen av morgondagens centrum. Ibland är dessa strategiska dokument
motstridiga som försvårar tolkningen av kommunens viljeinriktning.
Utvecklingsplanen för Centrum ska redovisa inriktningen för utvecklingen i området, planen
ska behandla frågor som bebyggelse, miljö, energi, livsmiljö, trafik, tillgänglighet och
exploatering. Förslag på utveckling av området utgår från värdeskapande planering som
utgår från platsens specifika värden och förutsättningar kopplat till strategier och
hållbarhetsmål.
För att få en så bred förankring som möjligt innan beslut om ett antagande är det viktigt
att berörda parter bereds möjlighet att lämna synpunkter på den nya normen.
Berörda remissinstanser har haft möjlighet att påverka utvecklingsplanen under tiden
2018-08-28 till och med 2018-10-15.
Med anledning av inkomna synpunkter under granskningsskedet har mindre justeringar
skett.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och unga
Framtagande av planen skapar goda förutsättningar till förtätningar, attraktiva boendemiljöer i centrumlägen, samt stärker kopplingar, stråk och mötesplatser i den befintliga
tätortsstrukturen. Förutsättningar som även bidrar till positiva effekter för barn och
ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna utvecklingsplanen.
Underlag
1. Utvecklingsplan Gällivare Centrum.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-03-19 § 46.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)
att alla stycken gällande parker vid grön skolan tas bort, samt
att göra redaktionella ändringar vad gäller årtal mm,
att i övrigt godkänna utvecklingsplanen.
Tilläggsyrkande
Lars Alriksson yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att stryka att östra delen av allén förtätas på sikt med ny bebyggelse (sidan 28 och 42).
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att göra redaktionella ändringar vad gäller årtal mm,
att stryka östra delen av allén förtätas på sikt med ny bebyggelse (sidan 28 och 42).
att i övrigt godkänna utvecklingsplanen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larsson och Lars Alrikssons förslag mot Paula Palmqvists förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons och
Lars Alrikssons förslag.
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§ 243
Föreskrift om den allmänna ordningen enligt ordningslagen
Dnr KS/2019:209
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta Föreskrift om den allmänna ordningen enligt ordningslagen,
att upphäva beslut KS/2016:191-0091 2016-05-23 § 125.
Reservation
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
lagt förslag.
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.
Förändringar som är gjorda är att dokumentet har bytt namn till Föreskrift om den
allmänna ordningen enligt ordningslagen från Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Gällivare kommun. Under ”fyrverkerier och andra pyrotekniska varor” är det ändrat till
”inom tätorterna Malmberget, Gällivare, Repisvaara och Koskullskulle” från ”inom delar av
centrala Gällivare, Malmberget och Koskullskulle” när det gäller att det alltid krävs tillstånd
för pyrotekniska varor förutom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl.
20.00 till kl. 01.00 dagen därpå.
Underlagen som hänvisas till i det tidigare dokumentet har också setts över. I det
dokumentet hänvisas det till underlag som inte alla finns i dokumentsamlingen och de
saknade kartorna/bilagorna har hämtats från arkivet (underlag 2 och 3). Nya kartor har
tagits fram i och med att nya områden tillkommit och andra försvunnit. Kartorna kommer
att finnas på kommunens hemsida för allmänheten.
I övrigt är mindre strukturella redigeringar i dokumentet gjorda.
Synpunkter har inhämtats från berörda funktioner och dokumentet har varit hos BASgruppen för kvalitetssäkring.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga med föreskrifter.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta Föreskrift om den allmänna ordningen enligt ordningslagen,
att upphäva beslut KS/2016:191-0091 2016-05-23 § 125.
Underlag
Nya:
1. Föreskrift om den allmänna ordningen enligt ordningslagen.
2. Underlag 1.
3. Underlag 2.
4. Underlag 3.
Gamla:
5. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gällivare kommun.
6. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gällivare kommun (underlag).
7. Underlag 2 Tätortsavgränsning.
8. Underlag 3 Områden med ridförbud.
9. Underlag 3 fortsättning.
10. Yttrande från BAS-gruppen.
11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 107.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att anta Föreskrift om den allmänna ordningen enligt ordningslagen,
att upphäva beslut KS/2016:191-0091 2016-05-23 § 125.
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M) och Paula Palmqvist (SD) yrkar
att i avsnittet om föreskrifternas tillämpningsområde, andra stycket inkludera även att
tillståndspliktig insamling av pengar bör kommunen ges tillfälle att yttra sig,
att lägga till följande avsnitt med följande text: Insamling av pengar – Polismyndighetens
tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, om
insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. Passiv
insamling av pengar får ej ske på områden som framgår av bilaga 4. Att kommunen
upprättar en bilaga 4 enligt medskickat kartförslag, (bilaga 2).
Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. 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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§ 244
Regler mot extern part
Dnr KS/2019:144
Kommunstyrelsen beslutar
att anta regeldokumentet Regler mot extern part,
att följande beslut därmed upphör att gälla:
-kommunstyrelsens beslut 2016-02-29 § 61 (Riktlinjer avseende upphandling för Gällivare
kommun)
- kommunstyrelsens beslut 1998-08-24 § 148 (Regler beträffande försäljning i kommunens
lokaler).
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att följande beslut upphör att gälla
-kommunfullmäktiges beslut 2008-05-26 § 57 (Gällivare kommuns bolagspolicy)
-kommunfullmäktiges beslut 1995-02-27 § 21 (Gällivare kommuns koncernkonto)
- miljö- och byggnämndens beslut 2007-09-25 § 268 (Riktlinjer för små
avloppsanläggningar för hushållsspillvatten i Gällivare kommun)
-kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 64 (Riktlinjer för användning och uthyrning av
kommunala lokaler)
- kommunfullmäktiges beslut 2019-04-15 § 70 (Nya riktlinjer för skolskjuts 2019).
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 en genomgång av de berörda dokumenten skett. Synpunkter har
inhämtats från berörda funktioner. I övrigt är mindre strukturella redigeringar gjorda.
Dokumentet har varit hos BAS-gruppen för kvalitetssäkring.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt att det finns regler att förhålla sig till.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta regeldokumentet Regler mot extern part,
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att följande beslut därmed upphör att gälla:
-kommunstyrelsens beslut 2016-02-29 § 61 (Riktlinjer avseende upphandling för Gällivare
kommun)
- kommunstyrelsens beslut 1998-08-24 § 148 (Regler beträffande försäljning i kommunens
lokaler).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att följande beslut upphör att gälla
-kommunfullmäktiges beslut 2008-05-26 § 57 (Gällivare kommuns bolagspolicy)
-kommunfullmäktiges beslut 1995-02-27 § 21 (Gällivare kommuns koncernkonto)
- miljö- och byggnämndens beslut 2007-09-25 § 268 (Riktlinjer för små
avloppsanläggningar för hushållsspillvatten i Gällivare kommun)
-kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 64 (Riktlinjer för användning och uthyrning av
kommunala lokaler)
- kommunfullmäktiges beslut 2019-04-15 § 70 (Nya riktlinjer för skolskjuts 2019).
Underlag
1. Nya-Regler mot extern part.
Gamla:
2. Gällivare kommuns bolagspolicy 2008-05-26 § 57.
3. Gällivare kommuns koncernkonto 1995-02-27 § 21.
4. Riktlinjer avseende upphandling för Gällivare kommun 2016-02-29 § 61.
5. Riktlinjer för små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten i Gällivare kommun
2007-09-25 § 268.
6. Riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler 2018-06-18 § 64.
7. Regler beträffande försäljning i kommunens lokaler 1998-08-24 § 148.
8. Riktlinjer för skolskjuts 2019-04-15 § 70.
9. Yttrande från BAS-gruppen.
10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 99.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att anta regeldokumentet Regler mot extern part,
att följande beslut därmed upphör att gälla:
-kommunstyrelsens beslut 2016-02-29 § 61 (Riktlinjer avseende upphandling för Gällivare
kommun)
- kommunstyrelsens beslut 1998-08-24 § 148 (Regler beträffande försäljning i kommunens
lokaler).
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att följande beslut upphör att gälla
-kommunfullmäktiges beslut 2008-05-26 § 57 (Gällivare kommuns bolagspolicy)
-kommunfullmäktiges beslut 1995-02-27 § 21 (Gällivare kommuns koncernkonto)
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- miljö- och byggnämndens beslut 2007-09-25 § 268 (Riktlinjer för små
avloppsanläggningar för hushållsspillvatten i Gällivare kommun)
-kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 64 (Riktlinjer för användning och uthyrning av
kommunala lokaler)
- kommunfullmäktiges beslut 2019-04-15 § 70 (Nya riktlinjer för skolskjuts 2019).
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§ 245
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 2019-2022
Dnr KS/2019:415
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reglemente för kommunstyrelsen,
att gällande reglemente för kommunstyrelsen KS/2018:909 beslutat KF 2018-12-10 § 165
upphör att gälla 2019-07-01,
att reviderat reglemente KS/2019:415 träder i kraft 2019-07-01.
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya kommunorganisationen, att Gällivare kommuns dokumentsamling håller på att omstruktureras samt att Sveriges kommuner och landsting (SKL)
utkommit med nya rekommendationer rörande reglemente för kommunstyrelse och
nämnder, har en översyn av kommunstyrelsens reglemente genomförts.
Utifrån den nya kommunorganisationen har några tillägg gjorts och utifrån SKLs nya
rekommendationer har en del nya förslag och ändringar lagts in. Därutöver har några
korrigeringar av tidigare felaktigheter gjorts.
Förslag om att kommunfullmäktige tar ställning till att tillåta sammanträde på distans är
inlagt i reglementet 27 §. Om kommunfullmäktige antar paragrafen behövs inget
separatbeslut i frågan. Ett tillägg om säkerställande av säkerhetskraven vid sammanträde
på
distans har också lagts till i 27 § samt ett förtydligande om när sammanträde på distans
inte får hållas.
27 § Ordförande kontrollerar kontinuerligt under pågående sammanträde på distans
att säkerhetskraven på att obehöriga inte kan ta del av ljud- och bildöverföringen hos
den på distans närvarande mötesdeltagaren upprätthålls. Detta kan t. ex göras genom
att ordförande kontinuerligt ställer frågor till distansdeltagaren för att försäkrar sig om
att så sker.
Distansdeltagande kan inte ske i ärenden som ska ha sluten omröstning t ex
valärenden eller ärenden om anställning.
I reglementets 44 § Utskott och beredning, 11:e och 13:de stycket föreslås en ändring
utifrån 24 § i reglemente för kommunstyrelsen. I 24 § står:
24 § Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av kommunstyrelsens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. (6 kap. 23 § KL)
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Förslaget är att med utgångspunkt i 24 § följa samma gällande 44 §.
44 § Utskott eller beredning sammanträder på dag och tid som varje utskott eller
beredning bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det
behövs eller när minst en tredjedel av utskottets/beredningens ledamöter begär det.
Ärenden, där utskott har beslutanderätt, ska hänskjutas till kommunstyrelsen för
avgörande om minst en tredjedel av utskottets ledamöter begär det.
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Det finns inga kända konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reglemente för kommunstyrelsen,
att gällande reglemente för kommunstyrelsen KS/2018:909 beslutat KF 2018-12-10 § 165
upphör att gälla 2019-07-01,
att reviderat reglemente KS/2019:415 träder i kraft 2019-07-01.
Underlag
1. Gällande reglemente för kommunstyrelsen KS/2018:909 beslutat KF 2018-12-10
§ 165.
2. Jämförelsedokument gällande och förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
3. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen KS/2019:415.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 97.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med nämnd- och utredningsenhetens förslag
att anta reglemente för kommunstyrelsen,
att gällande reglemente för kommunstyrelsen KS/2018:909 beslutat KF 2018-12-10 § 165
upphör att gälla 2019-07-01,
att reviderat reglemente KS/2019:415 träder i kraft 2019-07-01.
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§ 246
Reglemente för kommunala revisionen
Dnr KS/2019:386
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att i § 5 ersätts med: Fullmäktige utser lekmannarevisorer och suppleanter i kommunens
hel- och delägda bolag samt revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal
som fastställs för varje företag. Dessa hämtas ut kretsen av kommunala revisorer i
kommunen på förslag från kommunens revisorer,
att i § 20 revisorernas rapportering, fjärde raden ersätta meningen som börjar med
fullmäktiges presidium med: Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning av
rapporter med svar till fullmäktiges ledamöter,
att för övrigt fastställa reglemente för Gällivare kommuns revisorer, samt
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 68.
Ärendebeskrivning
Förslag på reglemente för Gällivares kommuns revisorer har tagits fram av kommunrevisionen. Under föregående år har SKL utkommit med nytt PM och rekommenderande
skrivningar avseende reglemente för kommunrevisionen. Reglementet ska fastställas av
kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Ingen påverkan på målgruppen i detta ärende.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa reglemente för Gällivare kommuns revisorer, samt
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 68.
Underlag
1. Reglemente för Gällivare kommuns revisorer.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 106.
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Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Karl-Erik Taivalsaari (V)
att i § 5 ersätts med: Fullmäktige utser lekmannarevisorer och suppleanter i kommunens
hel- och delägda bolag samt revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal
som fastställs för varje företag. Dessa hämtas ut kretsen av kommunala revisorer i
kommunen på förslag från kommunens revisorer,
att i § 20 revisorernas rapportering, fjärde raden ersätta meningen som börjar med
fullmäktiges presidium med: Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning av
rapporter med svar till fullmäktiges ledamöter,
att för övrigt fastställa reglemente för Gällivare kommuns revisorer, samt
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 68.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

107 (118)

2019-05-20

Kommunstyrelsen
§ 247
Kommunfullmäktiges delegation av taxor till kommunstyrelsen
Dnr KS/2019:362
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att föreslagna taxor delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendebeskrivning
Med anledning av ny organisation i Gällivare kommun behöver kommunfullmäktige besluta
om vilka taxor som kan delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Nedanstående taxor föreslås delegeras till kommunstyrelsen för beslut:
Skattefinansierad verksamhet
-Taxa för lotteritillstånd
-Taxa för föreningstjänster
-Taxa för kopiering av allmän handling
-Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten
-Taxa för fjärrlåneavgift biblioteken
-Taxa för bildarkivet
-Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser
-Taxa för torghandel
-Taxa för bilbarnstolar
-Taxa för flytvästar
-Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar
Affärsverksamhet
-Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att föreslagna taxor delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 105.
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Yrkande
Johannes Reinfors (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att föreslagna taxor delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
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§ 248
Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Ytterkläder för personal inom
kommunal hemtjänst/hemsjukvård
Dnr KS/2018:403
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen då arbete i motionens inriktning är påbörjat, samt
att frågan om medel tas upp i budgetprocessen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterar svar på motion gällande ytterkläder för personal inom
kommunal hemtjänst/hemsjukvården. För att utreda exakta kostnader samt vilka grupper
det i första hand ska gälla.
Ekonomiska konsekvenser
Köp jacka 983 kr/st. + köp byxa 477 kr/st. x 190 personer totalt 277 400 kr.
Hyra jacka 9,18 kr/st. o vecka + hyra byxa 4,45 kr/st. o vecka x 52 veckor/år x 190
personer = 134 664, 40 kr/år i hyra inkl. tvätt. Totat 134 664,40 kr per år.
Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Barn och ungdomars åsikt har därmed inte inhämtats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen då arbete i motionens inriktning är påbörjat, samt
att frågan om medel tas upp i budgetprocessen.
Underlag
1. Utredning.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 108.
Yrkande
Paula Palmqvist (SD), Maria Åhlén (S), Benny Blom (M) och Lars Alriksson (M) yrkar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att bifalla motionen då arbete i motionens inriktning är påbörjat, samt
att frågan om medel tas upp i budgetprocessen.
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§ 249
Motion av Monica Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M),
Marina Eriksson (M), Per Wahlström (M) och Lars Alriksson (M) - Angående utmaningsrätt
Dnr KS/2019:321
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med motivering om att införande av utmaningsrätt innebär en
handläggning inom kommunen där resurser inklusive kompetens inom bland annat avtal
och upphandling kommer att tas i anspråk för denna hantering. Under pågående process
med samhällsomvandlingen behöver kommunens resurser prioriteras för att klara av de
satsningar som behöver göras inom ramen för detta arbete.
Reservation
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M) och Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Motion från moderata samlingspartiet gällande utmaningsrätt har inkommit 2019-02-11.
Motionärerna framför att Gällivare kommuns uppgift bland annat är att ge kommuninnevånarna en bra service till så låga kostnader som möjligt och att de medel som skattebetalarna bistår med ska användas på ett effektivt sätt. Vidare att en möjlighet att nå dit
kan vara att ge privata företag, föreningar och anställda rätt att begära att kommunen
upphandlar verksamhet i konkurrens, en så kallad utmaningsrätt. Utmaningsrätt innebär
att företag, föreningar och anställda som ser en möjlighet att bedriva kommunal
verksamhet i alternativ regi ska få en chans att göra det genom en begäran att
verksamheten upphandlas i konkurrens.
Motionärerna skriver att om ett företag, förening eller anställd ser en möjlighet att driva en
specifik tjänst eller verksamhet förmånligare än kommunen (med bibehållen eller högre
kvalitet) ska den intresserade kunna begära att få tjänsten eller verksamheten upphandlad.
Kommunen ska då inom en bestämd tidsperiod vara tvungen att genomföra en öppen
anbudsupphandling av tjänsten eller verksamheten. Enligt motionärerna ska kommunen
alltid ha möjlighet att säga nej om det finns synnerliga skäl emot ett sådant förfarande.
Vidare att myndighetsutövningar och strategiska ledningsfunktioner inte ska kunna bli
föremål för utmaning och att verksamhet som redan är utlagd på entreprenad inte berörs
av utmaning under pågående avtalsperiod.
Motionärerna yrkar att införa en så kallad utmaningsrätt i Gällivare kommun i enlighet med
motionens intentioner.
Ekonomiska konsekvenser
Införande av utmaningsrätt skulle innebära ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser i denna fråga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med motivering om att införande av utmaningsrätt innebär en
handläggning inom kommunen där resurser inklusive kompetens inom bland annat avtal
och upphandling kommer att tas i anspråk för denna hantering. Under pågående process
med samhällsomvandlingen behöver kommunens resurser prioriteras för att klara av de
satsningar som behöver göras inom ramen för detta arbete.
Underlag
1. Motion, 2019-03-11.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 109.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att avslå motionen med motivering om att införande av utmaningsrätt innebär en
handläggning inom kommunen där resurser inklusive kompetens inom bland annat avtal
och upphandling kommer att tas i anspråk för denna hantering. Under pågående process
med samhällsomvandlingen behöver kommunens resurser prioriteras för att klara av de
satsningar som behöver göras inom ramen för detta arbete.
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M) och Paula Palmqvist (SD) yrkar
att bifalla motionen
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons m.fl. förslag.
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§ 250
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) angående kommunala
åtgärder för att bevara vår gemensamma miljö genom att förhindra utsläpp av
mikroplaster
Dnr KS/2018:886
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå första att-satsen gällande att kommunen undersöker möjligheten att minska
bräddningen av avloppsvatten, med motivering att avloppsnäten i Gällivare kommun har
en överkapacitet (dimensionerade för 27 000 invånare) och att bräddning inte anses som
något problem enligt ansvarig förvaltning,
att bifalla andra att-satsen gällande att kommunen informerar våra invånare om hur man
kan minska utsläpp av mikroplaster,
att bifalla tredje att-satsen gällande att kommunen via upphandling av kläder och tvätt
säkerställer att utsläpp av mikoplaster förhindras. Motionen bifalls med förtydligande att
innebörden av ordet förhindras i detta fall innebär att hejdas eller motverkas.
Ärendebeskrivning
Motion från moderata samlingspartiet har inkommit 2018-11-05 till Gällivare kommun
angående kommunala åtgärder för att bevara vår gemensamma miljö genom att förhindra
utsläpp av mikroplaster.
Enligt motionärerna utgör utsläpp av mikroplaster ett globalt hot mot jordens livsmiljö.
Utvecklingen har ökat dramatiskt via konstgräsplaner och syntetiska kläder. Bara mellan
1992 och 2010 ökade produktionen av syntetfibrer globalt med nära 300 %.
Motionärerna föreslår:
att kommunen undersöker möjligheten att minska bräddningen av avloppsvatten
att kommunen informerar våra invånare om hur man kan minska utsläpp av mikroplaster
att kommunen via upphandling av kläder och tvätt säkerställer att utsläpp av mikoplaster
förhindras
Reservation
Lars Alriksson (M) och Benny Blom (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ekonomiska konsekvenser
Ändrade krav vid upphandling kan medföra vissa ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn och unga
Eftersom misstankar finns att mikroplast i naturen kan dra till sig miljögifter, finns risk att
människor i sin tur får i sig detta genom föda. Barn och unga påverkas sannolikt positivt
om mängden plast i vår natur minskar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå första att-satsen gällande att kommunen undersöker möjligheten att minska
bräddningen av avloppsvatten, med motivering att avloppsnäten i Gällivare kommun har
en överkapacitet (dimensionerade för 27 000 invånare) och att bräddning inte anses som
något problem enligt ansvarig förvaltning,
att bifalla andra att-satsen gällande att kommunen informerar våra invånare om hur man
kan minska utsläpp av mikroplaster,
att bifalla tredje att-satsen gällande att kommunen via upphandling av kläder och tvätt
säkerställer att utsläpp av mikoplaster förhindras. Motionen bifalls med förtydligande att
innebörden av ordet förhindras i detta fall innebär att hejdas eller motverkas.
Underlag
1. Motion angående kommunala åtgärder för att bevara vår gemensamma miljö genom
att förhindra utsläpp av mikroplaster.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 110.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att avslå första att-satsen gällande att kommunen undersöker möjligheten att minska
bräddningen av avloppsvatten, med motivering att avloppsnäten i Gällivare kommun har
en överkapacitet (dimensionerade för 27 000 invånare) och att bräddning inte anses som
något problem enligt ansvarig förvaltning,
att bifalla andra att-satsen gällande att kommunen informerar våra invånare om hur man
kan minska utsläpp av mikroplaster,
att bifalla tredje att-satsen gällande att kommunen via upphandling av kläder och tvätt
säkerställer att utsläpp av mikoplaster förhindras. Motionen bifalls med förtydligande att
innebörden av ordet förhindras i detta fall innebär att hejdas eller motverkas.
Lars Alriksson (M) och Benny Blom (M) yrkar
att bifalla motionen
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Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mattias Liinankis förslag.
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§ 251
Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M), Per
Wahlström (M) och Marina Eriksson (M) - Att möjliggöra anläggandet av ett högre
bostadshus, på kvarteret Brushanen, som en signalbyggnad vid porten till Gällivare
Dnr KSst/2019:76
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att utreda ett
arktiskt bad som en ersättning för utomhuspoolen i Malmberget på kv. Brushanen.
Ärendebeskrivning
Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M), Per
Wahlström (M) och Marina Eriksson (M) har inkommit till Gällivare kommun 2019-01-14.
Motionärerna yrkar på att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en detaljplan som
möjliggör anläggandet av ett högre bostadshus på kvarteret Brushanen.
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutade 2019-02-12 § 26 att
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda ett arktiskt bad på kv. Brushanen.
Reservation
Lars Alriksson (M) och Benny Blom (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att utreda ett
arktiskt bad som en ersättning för utomhuspoolen i Malmberget på kv. Brushanen.
Yrkande
Magnus Johansson (S), Paula Palmqvist (SD), Johannes Reinfors (V) och Karl-Erik
Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts förslag
att avslå motionen eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att utreda ett
arktiskt bad som en ersättning för utomhuspoolen i Malmberget på kv. Brushanen.
Lars Alriksson (M) och Benny Blom (M) yrkar
att bifalla motionen.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen
har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Magnus Johanssons m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

117 (118)

2019-05-20

Kommunstyrelsen
§ 252
Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV), Bror Wennström (MV) och Gun
Isaxon (MV) - Nya villkor för Östra Malmberget
Dnr KS/2018:992
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att förhandlingar redan pågår mellan LKAB och
Gällivare kommun i enlighet med motionärernas intentioner.
Ärendebeskrivning
Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV), Bor Wennström (MV) och Gun
Isaxon (MV), gällande nya villkor för östra Malmberget har inkommit 2018-12-10 till
Gällivare kommun.
Motionärerna framhåller att samhällsomvandlingen har satt fart bl a är stora delar av
västra Malmberget under avveckling och en utveckling av nya bostadsområden pågår.
Detta har varit möjligt eftersom Gällivare kommun och LKAB träffade ett samarbetsavtal
2012-04-10. Detta samarbetsavtal omfattar endast västra Malmberget och en liten del av
östra Malmberget. Resterande del av östra Malmberget skall enligt samarbetsavtalet vara
kvar och utvecklas till en attraktiv boende- och vistelsemiljö och vidmakthålla viktiga
samhällsfunktioner.
Sedan detta avtal tecknades har förutsättningarna förändrats för östra Malmberget. Markoch miljödomstolen fastslog att 2015 att den yttre miljöpåverkan var större än det LKAB
förutsåg. Detta har inneburit att LKAB har påbörjat förvärv av fastigheter inom ett utökat
område i östra Malmberget, vilket innebär att utvecklingsområdet avsevärt minskar i
omfång. Problem uppstår för att vidmakthålla samhällelig service, skola förskola, eftersom
underlaget för dessa verksamheter minskar. Boende upplever störningar i VA leveransen
samt i form av vibrationer från sprängningar och seismiska händelser.
Gällivare kommun har fört en dialog med boende inom det område i östra Malmberget som
enligt LKAB:s planer inte skulle bli föremål för inlösen. Den samlade uppfattningen från
dessa dialoger var att huvuddelen önskade sälja sina fastigheter till LKAB under samma
ekonomiska premisser som gäller för de fastigheter som är belägna inom de områden som
LKAB anser som avvecklingsområden.
Motionärerna anser att kommunfullmäktige skall besluta att Gällivare kommun aktivt
verkar för att dels samarbetsavtalet görs om gällande östra Malmberget, innebärande att
resterande, hela östra Malmberget blir ett avvecklingsområde samt dels att de fastighetsägare som blir berörda erbjuds samma ekonomiska villkor som inom övriga avvecklingsområden.
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Kommunstyrelsen
Bakgrund
Förhandlingar pågår mellan LKAB och Gällivare kommun om en utökning av
avvecklingsområdet för östra Malmberget. Förhandlingarna påbörjades i början på 2018.
LKAB:s
önskemål är att avvecklingsområdet utökas i östra Malmberget. Detta önskemål innebär en
kraftig minskning av det område som enligt samarbetsavtalet skulle utgöra ett
utvecklingsområde. Gällivare kommuns inställning till denna kraftiga minskning av
utvecklingsområdet a är att hela östra Malmberget skall betraktas som ett
avvecklingsområde. Detta i sin tur innebär att de fastighetsägare som blir berörda skall
erbjudas samma ekonomiska upp-görelse som gäller för fastigheter som är belägna inom
avvecklingsområden enligt sam-arbetsavtalet. Ersättning skall även utgå för kommunal
infrastruktur och verksamhetslokaler.
Ekonomiska konsekvenser
Nya investeringar innebär löpande kostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya verksamhetslokaler är positivt för barn och ungdomars verksamheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att förhandlingar redan pågår mellan LKAB och
Gällivare kommun i enlighet med motionärernas intentioner.
Underlag
1. Motion, 2018-12-10.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-05-07 § 73.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag
att avslå motionen med hänvisning till att förhandlingar redan pågår mellan LKAB och
Gällivare kommun i enlighet med motionärernas intentioner.
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Framtidens kollektivtrafik
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet
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Framtidens Kollektivtrafik
1. Bakgrund
Tätortstrafiken i Gällivare upphandlas av kommunen. Nuvarande avtal
upphör att gälla 2020-06-30 och det finns en möjlighet att nyttja ett
optionsår till fram till 2021-06-30. Inför kommande upphandling har
kommunen valt att utreda om det är möjligt att bedriva trafiken i egen
regi samt vad det skulle innebära för kostnader.
2018-03-21 presenterades projektrapporten Lokaltrafiken i Gällivare. Projektrapporten genomlyste
bl.a nulägesbeskrivning, linjenätsanalys med förslag till förändringar, översiktlig genomgång av olika
drivmedel samt kostnadsberäkningar och rekommendationer.
2018-11-15 presenterades en intern utredning där ett fördelar och nackdelar vägs mot
omvärldsfaktorer. Utredningen gav dock inte tillräckligt underlag för att gå vidare beslut om trafik i
egen regi.
2. Syfte
Att klargöra formen och ägandet för framtidens kollektivtrafik i Gällivare.
3. Beskrivning
Att utifrån ovanstående rapporter ta fram ett beslutsunderlag på hur lokaltrafiken kan organiseras i
egen regi, med nedanstående tillägg.
3.1 Innehåll
Lokaltrafiken i Gällivare är en bra grund för framtida trafik oavsett ägande. Förslagen
i rapporten behöver kompletteras och fördjupas kring koncernsamverkan inkl bolagen. Gällivare
kommun och dess förvaltningar har flertalet transporter som borde kunna samordnas på bättre
sätt inom koncernen.
3.2 Variabler att beakta
- Samordning skolskjutsar
- Samordning Färdtjänst
- Samordning med bolag exempelvis mattransporter
- Möjlighet till beställningsturer
3.3 Miljö
- Förslaget ska beakta riksdag och regerings mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.
3.4 Bolag
Utredningen ska redogöra för hur lokaltrafiken kan organiseras i bolagsform.
3.5 Referenser
- Rapport Lokaltrafik i Gällivare 20180321
- Utredning Framtida busstrafik 20181115(KS/2018:919-531)

6. Tidsplan
Slutrapport presenteras på KSau sammanträde i november
7. Styrgrupp/rapportering
Rapporteras fortlöpande på KSau

