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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 

 Måndag 21 september 2015, kl. 10.00 - 17.50  

 

Beslutande Lars Alriksson (m), ordförande 

 Henrik Ölvebo (mp) 

 Birgitta Larsson (s) 

 Maria Åhlén (s) 

 Benny Blom (m) 

 Bernt Nordgren (ns) 

 Fredric Olofsson (mav) 

 Magnus Johansson (s), tjg ers 

 Lena Lindberg (s), tjg ers 

 Clary Persson (s), tjg ers 

 Pernilla Fagerlönn (v), tjg ers 

 Joakim Nordstrand (mp), ej tjg ers 

 Gun Isaxon (mav), ej tjg ers    

Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 

 Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare 

 Anders Åhl, tf chef kommunledningskontoret § 202 

 Ulf Hedman, chef samhällsbyggnadsförvaltningen § 202 

 Antero Ijäs, chef miljö- och byggkontoret § 202 

 Rolf Wennebjörk, chef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen § 202 

 Rune Blomster, chef service- och teknikförvaltningen § 202 

 Marika Rissanen Korpi, chef socialförvaltningen § 202 

 Göran Sandström, ekonomichef § 202 

 Tim Zedig, kvalitetsledare §§ 205-208 

 Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB §§ 202, 218 

 Johan Eriksson, planchef § 221 

 Sofie Rynbäck, planarkitekt § 221 

 

Utses att justera Magnus Johansson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdag 22 september 2015, kl. 15.00 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 201-234 

  Ann-Katrin Karlsson  

 

 Ordförande 

  Lars Alriksson          Henrik Ölvebo 

  §§ 201-217, 219-234          § 218 

 

 Justerande  

  Magnus Johansson   
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 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 201-234 
 

Organ Kommunstyrelsen  
 

Sammanträdesdatum 2015-09-21  
 

Datum för anslags uppsättande 2015-09-23 Datum för anslags nedtagande 2015-10-15  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Ann-Katrin Karlsson      
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§ 217 461 
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§ 219 465 
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§ 220 468 
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§ 221 470 

Detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt del av Sjöjungfrun 3,  is- och 

evenemangsarena, Gällivare kommun 470 

§ 222 473 

Motion av Erik Johansson (s), Tony Nordmark (s), Claes Danell (s), Johannes Sundelin (S9, 

Nina Eriksson (s) och Elin Näslund (s) - Utegym i Gällivare kommun 473 

§ 223 475 

Motion av Lena Lindberg (s) - Färre antal personalbyten för vårdtagare inom äldreomsorgen 475 

§ 224 477 

Motion av Johannes Sundelin (s) och Birgitta Larsson (s) - Införande av "vita jobb  modellen" 

vid upphandling 477 
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Motion av Paula Lohiniva (sd) och Eric Palmqvist (sd) - Barnomsorg på obekväm  arbetstid 481 
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plats i Gällivare kommun 483 
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§ 229 490 
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Kommunstyrelsens ärendeuppföljning 493 

§ 231 494 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 494 

§ 232 495 

Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 495 

§ 233 496 

Fyllnadsval av ersättare till samrådsgrupp samebyar 496 

§ 234 497 

Fastställande av ledamot och fyllnadsval av ersättare i e-nämnden 497 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  429 (497) 

 

 2015-09-21  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 

 KS/2015:9 -101 

 

§ 201 

Delgivningar/Anmälningar/Kurser  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut, 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna samt 

 

att lägga kursen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Anmälan om beslut fattade på delegation, redovisas i delgivnings/delegationspärm på 

sammanträdet. 

 

Delgivningar 

 

1. 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 

 

- Cirkulär 15:23, Budgetförutsättningar för åren 2015-2018. 

 

2. KS 2014:434/534 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 19 maj 2015 beslutat avslå ansökan från Polisen om 

kameraövervakning av polisstationen i Gällivare. 

 

3. KS 2014:531/141 

Jordbruksverket har den 29 maj 2015 skickat information om Leader Polaris. 

 

4. KS 2012:615/214 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 29 maj 2015 beslutat att avslå överklagande av kom-

munfullmäktiges beslut den 16 mars 2015 § 30, detaljplan för del av Gällivare 4:21, 

Andra Sidan, Bryggeribacken. 

 

5. KS 2015:450/133 

Länsstyrelsen och Migrationsverket har den 4 juni 2015 skickat information gällande 

anvisningar ensamkommande barn. 
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6. KS 2015:513/133 

Migrationsverket har den 15 juli 2015 inkommit med information om anvisningsläget 

för mottagande av ensamkommande barn, dnr 7.1-2015-40827. 

 

7. KS 2015:454/130 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 8 juni 2015 skickat information om Medborgarskaps-

ceremonier. 

 

8. KS 2010:115/844 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 3 juni 2015 skickat information om utbetalning av 

stöd gällande europeiska regionala utvecklingsfonden till besöksmål världsarvet  

Laponia. 

 

9. KS 2014:108/106 

Kommuncheferna i Gällivare och Kiruna samt skolchef för KTH har den 15 juni 2015 

beslutat om förlängning av avtal gällande projekt Forskning och utvecklingsstöd för 

stadsomvandlingen i Gällivare och Kiruna tom 2015-12-31. 

 

10. KS 2015:392/142 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 15 juni 2015 beslutat om bidrag ur bygdemedel till 

Gällivare-Malmbergets Golfklubb med högsta belopp 270 932 kr. 

 

11. KS 2015:477/141 

Gällivare kommun har den 26 juni 2015 ansökt om hemsändningsbidrag från Läns-

styrelsen Norrbotten med 150 540 kr. 

 

12. KS 2015:500/047 

Skatteverket har den 3 augusti 2015 beslutat att fastställa kommunens kompensation för 

slopandet av nedsättningen av socialavgifter för unga till totalt 1 374 960 kr för 2015. 

 

13. KS 2015:364/100 

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om slutredovisning avseende projektet 

Markförvärv Vuoskonjärvi. 

 

14. KS 2015:364/100 

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om slutredovisning avseende projektet 

Markförvärv Solbacken. 

 

15. KS 2015:40/107 

Inlandsbanan har den 12 juni 2015 skickat nyhetsbrev gällande EU medfinansierar rust-

ning av Inlandsbanan. 
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16. KS 205:449/108 

MAIF (Malmbergets Allmänna Idrottsförening) har den 4 juni inkommit med en över-

klagan avseende avslag på lotteritillstånd. 

 

17. KS 2015:418/809 

Handläggare för lotteritillstånd har svarat på överklagan (inkommen den 4 juni) av 

MAIF (Malmbergets Allmänna Idrottsförening) gällande avslag på lotteritillstånd. 

 

18. KS 2015:36/106 

Nenet har den 2 juni 2015 skickat nyhetsbrev 2. 

 

19. KS 2015:35/103 

Kommunförbundet Norrbotten har den 1 juni 2015 skickat nyhetsbrev maj 2015. 

 

20. KS 2015:28/107 

Malmfältens folkhögskola har den 3 juni 2015 skickat verksamhetsberättelse med års-

bokslut för 2014. 

 

21. KS 2015:27/107 

IT Norrbottens årsstämmoprotokoll 2015-04-30. 

 

22. KS 2015:22/107 

Gällivare Energi ABs protokoll 2015-02-13, 2015-03-09, 2015-03-18, 2015-04-01. 

 

23. KS 2015:50/106 

Minnesanteckningar från samrådsträff Samebyar 2015-04-22. 

 

24. KS 2015:26/106 

Folkhälsorådets protokoll 2015-05-26. 

 

25. KS 2015:41/106 

Brottsförebyggande rådets protokoll 2015-06-03. 

 

26. KS 2015:36/106 

Ägarsamråd Norrbottens Energikontor ABs protokoll 2015-03-17. 

 

27. KS 2015:21/107 

TOP bostäder ABs protokoll 2015-04-29, 2015-05-29. 
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28. Protokoll har inkommit från: 

Kommunala pensionärsrådet 2015-06-26 

Kommunala pensionärsrådet 2015-05-07 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2015-06-09 

 

Anmälningar 

 

Kommunstyrelsens vice ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat 

följande beslut 

 

1. KS 2015:503/050 

Upphandling en-till-en, leverans av elevdatorer och tjänster enligt 1:1 koncept inom 

skolan. 

 

Utvecklingschef har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut 

 

2. KS 2015:461/141 

Den 22 juni 2015 beviljat om stöd för sommaraktivitet till Vigör Träning med  

12 800 kr. 

 

3. KS 2015:453/141 

Den 22 juni 2015 avslagit ansökan från Gällivare Sportklubb om medel till resa GSK 

P00-99. 

 

4. KS 2015:431/141 

Den 2 juni 2015 beslutat att Skogsbärsfröjd AB erhåller stöd med 21 500 kr för del-

tagande i mässan ”Allt för hälsan”. 

 

5. KS 2015:442/141 

Den 2 juni 2015 beslutat att Gällivare Sportklubb erhåller stöd för arrangemanget  

Gällivare rör på sig med 5 500 kr. 

 

6. KS 2015:512/141 

Den 18 augusti 2015 beslutades att Företagsbolaget i Gällivare erhåller stöd till en  

föreläsning om kundservice och bemötande med 15 000 kr. 

 

7. KS 2015:479/141 

Den 7 augusti 2015 beslutades att Santa Claus Capitol of the word erhåller stöd för 

marknadsföring av Santa Winter Games, Gällivare Tomten med 20 000 kr. 
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Upphandlingsansvarig har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande  

beslut 

 

8. KS 2015:444/050 

Upphandling avseende leverans av skydds- och terminalglasögon. Ramavtal  

2015-09-01-2017-08-31 med rätt till ett (1) års option. 

 

Handikappkonsulent har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut 

 

9. KS 2015.423/805 

Den 22 juni 2015 har beslut fattats gällande aktivitetsbidrag till Synskadades riksför-

bund (SRF) med 11 400 kr. 

 

Minoritetsspråkhandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat  

följande beslut 

 

10. KS 2015:300/805 

Den 17 juni 2015 beviljat Gällivare bibliotek 40 000 kr för inköp av böcker mm på  

samiska, finska och meänkieli. 

 

11. KS 2015:504/805 

Den 3 augusti 2015 beviljat 25 000 kr till Flottkalaset i Tjautjasjaure. 

 

12. KS 2015:402/805 

Den 21 augusti 2015 beviljat 26 700 kr till en utbildning för all personal inom för-

skolorna avseende TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling). 

 

13. KS 2015:373/805 

Den 21 augusti 2015 beviljat 4 000 kr till Granbacka förskola för inköp av en I-pad samt 

tillbehör. 

 

Lotterihandläggare har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut 

 

14. KS 2015:418/809 

Den 14 april 2015 beslutat att avslå ansökan av MAIF (Malmbergets Allmänna Idrotts-

förening om lotteritillstånd. 

 

Vik. Alkoholhandläggare har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 

beslut 

  

15. KS 2015:42/702 
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Hakkas Gymnastik & Idrottsförening har den 3 juni 2015 beviljats tillstånd för slutet 

sällskap enligt ansökan med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

16. KS 2015:42/702 

Malmfältens Motorcykelklubb MMCK har den 10 juni 2015 beviljats tillstånd för slutet 

sällskap enligt ansökan med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

17. KS 2015:42/702 

Nattavaara Hembygdsförning har den 15 juni 2015 beviljats tillstånd för slutet sällskap 

enligt ansökan med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

Övrigt 

18. Protokoll har inkommit från: 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02, 2015-03-09, 2015-04-14,   

   2015-05-11, 2015-06-01, 2015-08-17. 

- Kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott 2015-05-29. 

 

Kurser 

1. Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till Välfärdsteknik – för bättre vård och  

omsorg torsdag 22 oktober 2015 i Luleå. Sista anmälningsdag 7 oktober 2015. Konfe-

rensavgift 100 kr/deltagare. 
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 KS/2015:8 -041 

 

§ 202 

Budgetuppföljning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nämnderna får i uppdrag att fortsätta följa upp budgeten för att komma i ram, 

 

att lägga budgetuppföljningen med godkännande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp  

information angående budgetuppföljning.  

 

Kommunchef Lennart Johansson samt förvaltningscheferna  t f Anders Åhl, kommun-

ledningskontoret, Rolf Wennebjörk, barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, Rune 

Blomster, service- och teknikförvaltningen, Antero Ijäs, miljö- och byggförvaltningen, 

Marika Rissanen Korpi, socialförvaltningen samt Ulf Hedman, samhällsbyggnadsför-

valtningen informerar om budget. 

 

Informationen pågår kl. 10.05-10.50. 

 

Rolf Wennebjörk informerar att avvikelsen gällande gemensamt BUoK beror på bokad 

intäkt, 4 000 tkr för 2014 som ännu ej kommit. Det största delen av Kulturprojektets 

negativa avvikelse beror på förväntade intäkter 2014 och som ännu ej kommit. Grund-

skolans positiva avvikelse beror på kostnader för skolskjutsar och måltider som ej bok-

förts på perioden. När det gäller skolskjutsar blir det ett bättre utfall än beräknat. Går 

mot ett 0-resultat. 

 

Lennart Johansson informerar att gällande kommunstyrelsen blir det – 500 tkr. Den 

största avvikelsen från periodens budget finns inom markhandläggning och beror på att 

dess intäkter faktureras en eller två gånger per år. Det innebär att de flesta intäkterna på 

15702 markhandläggning har redan inkommit. Prognosen för markhandläggningen är i 

dagslägen -1 miljon kronor. 

 

Anders Åhl informerar om att gällande nämnd- och utredning är det kollektivtrafiken 

som nu ger en avvikelse. Det ser ut som att det blir ett 0-resultat gällande årsbasis. 

 

Ulf Hedman informerade om att de går mot ett 0-resultat.  
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Antero Ijäs informerar om att periodens avvikelse överskott 1 510 tkr kommer att 

minska mot slutet av året. Sammanträdeskostnaderna är högre pga utbildning och längre 

sammanträden. Detaljplaner som kommunstyrelsen beslutat men ej ännu kostnadsregle-

rats för 2015 med miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden har under 2015 

betalat totalt 465 829 kr till plankonsulter. Beloppet är kostnadsfört men inte intäktsfört. 

 

Rune Blomster informerar att gällande skatterverksamheterna så kan underskottet mot 

budget i huvudsak förklaras av det nästan 6 mkr stora underskottet i snöröjningen under 

årets första fyra månader. Den stora orsaken till detta underskott beror på den omfat-

tande snötransporten som utförts främst till Kavaheden. Räddningsavdelningens under-

skott blir svårt att hämta hem eftersom den stora delen beror på vikariekostnader. Det 

prognosticerade underskottet på service- och fritidsavdelningen är osäkert utifrån att det 

bygger på beställningar av bostadsanpassningar som bygger på myndighetsbeslut. Fas-

tighetssamordnaren prognosticeras med ett överskott. Storleken på överskottet beror till 

stor del på politiska beslut vad gäller avvecklingsfastigheter senare i höst. Till detta 

kommer att flygplatsavdelningen beroende på ökade intäkter mot budget kommer att 

redovisa ett överskott på ca 500 tkr på årsbasis. 

 

Gällande affärsverksamheten så beror det kraftiga överskottet på obefintlig periodise-

ring av intäkter och utgifter. Affärsverksamheterna bedöms gå mot budget. 

 

Marika Rissanen Korpi informerar att socialnämndens största underskott är personal-

kostnader inom särskilda boenden. Utfallet av övertidskostnader är inte lika stort i juli i 

år jämfört med föregående år, dock återstår den mest kostnadskrävande månaden au-

gusti. Det har även blivit ökning av kostnader för utskrivningsklara. 

 

Marika informerade även om dagens flyktingkatastrof. Det kommer idag 2-3 ensam-

kommande flyktingbarn i veckan till Gällivare utöver avtal. Idag har Gällivare 13 asyl-

platser. Migrationsverket har anvisat enligt steg 4 utöver avtal sedan sista veckan i juli 

2- 3 barn/v. Idag finns inga HVB-hemsplatser kvar i Sverige. Socialnämnden har an-

nonserat efter familjehem i Kometen. 

 

Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB informerar om resultatet, utfallet januari – 

juli 2015. Informationen pågår kl. 14.10 – 14.20. 

 

Beslutsunderlag 

1. KS till förfogande. 

2. Budgetuppföljning juli 2015. 
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Yrkande   

Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)  

 

att nämnderna får i uppdrag att fortsätta följa upp budgeten för att komma i ram, 

 

att lägga budgetuppföljningen med godkännande till handlingarna. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik 

Ölvebo m fl förslag.  
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 KS/2015:10 -101 

 

§ 203 

Information om samhällsomvandlingen  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.  

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

Det är av största vikt att hänsyn tas till de boende på Östra Malmberget. LKAB ska till-

sammans med kommunen ta ansvar för det nya läget och arbeta för att det ska finnas 

bostäder att flytt till. För att skapa en trygg samhällsomvandling för de berörda är det 

viktigt att snarast genomföra dialogmöten, där kommunen och LKAB deltar. 

 

Bakgrund 

Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, kommunchef, om pågående 

ärenden och aktuella händelser.  

 

Lennart Johansson informerar om: 

- Östra Malmberget. 

- Västra Malmberget. 

- Utveckling – avveckling. 
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 KS/2015:11 -101 

 

§ 204 

Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informat-

ion från de kommunala råden samt annan aktuell information. 

 

Maria Åhlén (s) informerar från ungdomsrådet, de planerar för Demokratidagen 25 no-

vember 2015.  

 

Fredrik Olofsson (mav) informerade att demokratidagen blir på Quality Hotell. 

Kulturkväll blir den 2 oktober med stå upp komikern Magnus Betnér på Sporthallen i 

Malmberget. Ungdomsrådet anordnar även en rockkväll på Sporthallen den 3 oktober 

2015.  

 

Pernilla Fagerlönn (v) informerar från samrådsgruppen för minoritetsspråk där ny sekre-

terare har börjat. Minoritetspolitisk plan ska tas fram enligt styrkorten. Bra diskussion 

gällande det nya boendet, forsgläntan.  

 

Lars Alriksson (m) informerar från Kommunala pensionärsrådet där togs upp om 

Bergsgläntan i Ullatti gällande frukost och utemiljö mm. Vikariesituationen inom soci-

alförvaltningen i sommar. Anhörigvård, hur man ansöker.  

 

Pernilla Fagerlönn (v) informerade om att det ska arrangeras en debatt/dialog på Museet 

tillsammans med minoritetsspråksstipendiater. 
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 KS/2015:548 -013 

 

§ 205 

Medborgarundersökningen Gällivare kommun 2015  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna.  

 

Bakgrund 

Under 2015 har Gällivare kommun genomfört Medborgarundersökningen riktad till 

medborgarna i kommunen. Denna undersökning ligger till grund för delar av  

kommunens förbättringsarbete.  I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till 

om kommunen och dess verksamheter. Medborgarundersökningen fokuserar på tre  

områden; kommunen som plats att bo och leva på, hur kommunens verksamheter  

upplevs och slutligen medborgarnas inflytande och möjligheter att påverka beslut och 

kommunala verksamheter. Undersökningen brukar föredras för kommunledningen och 

kommunstyrelsen när resultaten har presenterats.  

 

Tim Zedig kvalitetsledare informerar kl. 11.00 - 11.40. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen: 

 

att lägga ärendet till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

1. Bildspel Medborgarundersökningen Gällivare kommun 2015.  
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 KS/2015:549 -013 

 

§ 206 

INSIKT Gällivare kommun 2015  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna.  

 

Bakgrund 

INSIKT är en kvalitetsmätning av kommunens myndighetsutövning och service mot 

företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att  

kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre 

på. Gällivare kommun har deltagit i undersökningen under 2015. Undersökningen  

brukar föredragas för kommunledningen och kommunstyrelsen när resultaten har  

presenterats.  

 

Tim Zedig kvalitetsutvecklare informerar kl. 11.40 - 11.50. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen: 

 

att lägga ärendet till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

1. Bildspel INSIKT Gällivare kommun 2015.  
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 KS/2015:508 -012 

 

§ 207 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2016-2018  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2016-2018.  

 

Ajournering kl.13.50 - 15.50, 16.10 - 16.15. 

 

Reservation 

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

 

Bakgrund 

Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har Kommunfullmäk-

tige beslutat att införa målstyrningsmodellen Balanserad styrning. Både den politiska 

organisationen och förvaltningarna omfattas av Balanserad styrning och ska arbeta i 

enlighet med den framtagna modellen. Kommunstyrelsen har utarbetat en verksamhets-

plan med styrkort som utgår från Kommunfullmäktiges vision, perspektiv, strategier och 

mål samt brutit ned dessa för sitt ansvarsområde.  

 

Tim Zedig kvalitetsledare informerar kl. 13.00 - 13.50, 15.50-16.20. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 

att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2016-2018.  

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2016-2018. 
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Yrkande 

Lena Lindberg (s) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)  

 

att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2016-2018 med ändring under 

rubriken samrådsgrupper enligt den revidering som är föreslagen i dagens handlingar 

”De ska även ges möjlighet att påverka den kommunala verksamhetens utformning och 

innehåll.”  

 

Pernilla Fagerlönn (v) yrkar  

 

att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2016-2018.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lena Lindberg m fl förslag mot Pernilla Fagerlönns förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.  
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 KS/2015:557 -013 

 

§ 208 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta kommunstyrelsens intern kontrollplan 2016, 

 

att rekommendera nämnderna att upprätta en intern kontrollplan utifrån mallen för 

nämndernas interna kontroll.  

 

Bakgrund 

För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen 

arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt. 

 

Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7§ 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlig-

het med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som  

gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 

 

Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar 

såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhets-

områden där bedömda risker finns.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna  

kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012 (§152). 

 

Tim Zedig kvalitetsutvecklare informerar kl. 16.20-16.30. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen: 

 

att anta kommunstyrelsens intern kontrollplan 2016, 
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att rekommendera nämnderna att upprätta en intern kontrollplan utifrån mallen för 

nämndernas interna kontroll.  

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2016. 

2. Mall för intern kontrollplaner i nämnderna 2016.  

 

Yrkande   

Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)  

 

att anta kommunstyrelsens intern kontrollplan 2016, 

att rekommendera nämnderna att upprätta en intern kontrollplan utifrån mallen för 

nämndernas interna kontroll.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens har beslutat i enlighet med Hen-

rik Ölvebo m fl förslag.  
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 KS/2015:516 -055 

 

§ 209 

MBK-avtal med Lantmäteriet  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta avtalsförslaget med förändring i 4 § Kontaktpersoner, som ändras till funktion 

istället för namn. 

 

Bakgrund 

Gällivare kommun anlitar sedan ett antal år tillbaks Lantmäteriet som stöd i MBK-

verksamhet och fastighetsrättsliga lantmäteritjänster. För att säkerställa samarbetet har 

ett förslag till avtal tagits fram som reglerar samarbetet mellan Lantmäteriet och  

Gällivare kommun i dessa frågor. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna för uppdrag enligt 1§ pkt 6 i avtalet avses täckas av Gällivare kommuns 

budget för MBK-verksamheten. Kostnader för uppdrag enligt övriga punkter i avtalet 

avses belasta den kund eller det projekt som beställer uppdraget. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och ungdom anses föreligga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta avtalsförslaget med förändring i 4 § Kontaktpersoner, som ändras till funktion 

istället för namn. 

 

Beslutsunderlag 

1. Avtal. 

2. Bilaga till avtal. 

3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-09-03 § 74. 

 

Yrkande 

Fredric Olofsson (mav) yrkar  

 

att anta avtalsförslaget med förändring i 4 § Kontaktpersoner, som ändras till funktion 

istället för namn. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fredric 

Olofssons förslag.  
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 KS/2015:510 -310 

 

§ 210 

Cirkulationsplats och gc-väg Oljevägen-Cellulosavägen  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till service- och tekniknämnden att aktualisera förfrågningsunderlaget och 

utföra anläggandet av rubricerad cirkulationsplats med tillhörande gc-vägsanslutning 

under 2016. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet: 

Rondell/Cirkulationsplats Cellulosavägen – Oljevägen uppfattades tidigt som en av de 

vägkorsningar i Gällivare som under vissa delar av dygnet är hårt belastad av trafik, 

med långa köer som följd och därmed trafikfarlig. I och med detta beslutades om medel 

för projektering i kommunfullmäktige 2013-08-26 § 93, 400 tkr. Därefter beslutades i 

kommunfullmäktige 2013-11-11 § 136, om medel för genomförande, 2 000 tkr för 2014 

och 2 000 tkr för 2015, tyvärr verkställdes inte detta beslut. Därför är socialdemokrater-

na mycket positiva att cirkulationsplats och gc-väg Oljevägen  -  Cellulosavägen äntli-

gen verkställs. 

 

Bakgrund 

Korsningen Cellulosavägen - Oljevägen är en av Gällivares trafiktätaste platser med en 

stor andel tung trafik, eftersom Cellulosavägen är en förlängning av E10 och E45 in mot 

Vuoskonjärvi industriområde. En cirkulationsplats fördelar inte bara trafiken på ett 

bättre och smidigare sätt än en traditionell fyrvägskorsning, utan den har även en  

hastighetsdämpande effekt på den väg som är huvudled, i detta fall Cellulosavägen. 

 

För att öka tillgängligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter bör det även  

anläggas en gc-väg (gång- och cykelväg) från korsningen Cellulosavägen/Oljevägen till 

kärleksstigen.  

 

Aktuell sträcka av Cellulosavägen är i dåligt skick med djup spårbildning, så även utan 

denna satsning kommer det att behövas omfattande underhållsarbeten i området.   

 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 3 september 2015 att lämna 

ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 21 september 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Både cirkulationsplatsen och gc-vägen är redan projekterade, så med relativt små medel 

kan projektet aktualiseras med ett förnyat förfrågningsunderlag.   
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Den ekonomiska vinsten blir att delar av de nödvändiga underhållsåtgärderna som är 

behövliga på delar av sträckan åtgärdas i projektet.  

 

Ekonomiska medel för anläggandet av gc-vägen finns i service- och teknikförvaltingens 

budget. Däremot behövs det budgeteras för cirkulationsplatsen och aktualisering av  

förfrågningsunderlaget. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Konsekvenserna för barn och ungdomar anses enbart vara positiva så en cirkulations-

plats kommer att ha en hastighetsdämpande effekt på Cellulosavägen, samt bidra till en 

jämnare trafiktillströmning i området. Att anlägga en gc-väg från korsningen Oljevägen 

- Cellulosavägen och vidare till kärleksstigen bidrar till ökad säkerhet, samt bättre till-

gänglighet för oskyddade trafikanter i området. 

 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens samhällplaneringsutskott 

besluta 

 

att uppdra till service- och tekniknämnden att aktualisera förfrågningsunderlaget och 

utföra anläggandet av rubricerad cirkulationsplats med tillhörande gc-vägsanslutning 

under 2016. 

 

Yrkande 

Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)  

 

att uppdra till service- och tekniknämnden att aktualisera förfrågningsunderlaget och 

utföra anläggandet av rubricerad cirkulationsplats med tillhörande gc-vägsanslutning 

under 2016. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik 

Ölvebo m fl förslag.  
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 KS/2015:534 -042 

 

§ 211 

Finansiering detaljplan  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att 500 000 kr anvisas ur kommunens rörelsekapital till miljö- och byggnämnden ansvar 

200, verksamhet 21501 aktivitet 921. 

 

Bakgrund 

Under 2014 har miljö- och byggförvaltningen fått i uppdrag från KS att ta fram ett antal 

nya detaljplaner för att skapa förutsättningar för byggande av bostäder och industrifas-

tigheter till följd av samhällsomvandlingen. 2014-10-20 beslutade KS (§176) att anvisa 

350 tkr för att finansiera upprättande av detaljplaner i frågan. Under 2015 pågår arbete 

med några av dem detaljplanerna och ytterligare medel behövs för att kunna täcka kost-

naderna som uppstår vid fortsätt arbetet under 2015. Följande detaljplaner berörs: 

 

Detaljplan handelsområde E45 (KS 2011-10-24 §276) 

Nytt handelsområde mellan E45:an och Treenighetens väg.  

 

Detaljplan Stålvallen (KS 2012-03-05 §41) 

Nytt handelsområde med plats för 6 tomter. 

 

Vassara planer (KSSU 2013-11-19 § 99) 

Sju stycken nya planer för södra sidan av Vassaraälven som ska möjliggöra ökat byg-

gande samt ge medborga i område tillgång till kommunallt vatten och avlopp. Pågående. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Miljö- och bygg förvaltningen kompenseras för nedlagda kostnader som belastat drift-

budgeten. Totalt är det 500 tkr inklusive dem kostnader som förväntas uppkomma under 

andra halvåret 2015. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att 500 000 kr anvisas ur kommunens rörelsekapital till miljö- och byggnämnden ansvar 

200, verksamhet 21501 aktivitet 921. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2014-10-20 § 176. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-09-03 § 75. 

Yrkande   

Pernilla Fagerlönn (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

 

att 500 000 kr anvisas ur kommunens rörelsekapital till miljö- och byggnämnden ansvar 

200, verksamhet 21501 aktivitet 921. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Pernilla Fagerlönn m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Pernilla Fagerlönn m fl förslag.  
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 KS/2015:507 -005 

 

§ 212 

Bredbandsutbyggnad i Gällivare kommun  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inte gå vidare med IP-Only, 

 

att gå vidare med alternativet utbyggnad egen regi. 

 

Bakgrund 

Regeringens IT-politiska mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digita-

liserade möjligheter. En förutsättning för det är att det finns tillgång till bredband i alla 

delar av landet, ett bredband i världsklass. Det nationella målet är att 90 % av alla hus-

håll och fasta verksamhetsställen har tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Det regionala  

målet är att alla i Norrbotten ska ha tillgång till bredband med hög kapacitet, med strä-

van mot 100 Mbit/s. 

 

För att öka möjligheterna att nå de uppsatta bredbandsmålen har IT Norrbotten, på upp-

drag av Kommunförbundet, utrett möjligheterna till samverkan mellan några större  

privata aktörer (Telia/Skanova, Telenor, IP Only) och stadsnäten i Norrbotten. IT Norr-

botten fick också följduppdraget att ta fram underlag till ett ramavtal med en utvald  

privat aktör, IP Only. Kommunerna i Norrbotten ska nu ta ställning till om de vill gå 

vidare i förhandlingarna med IP Only utifrån det underlag som tagits fram. 

 

Gällivare kommun har i dagsläget tre huvudalternativ för utbyggnad av bredbandsnätet: 

 

- Samverkan med IP Only 

- Samverkan med Telia/Skanova 

- Utbyggnad i egen regi (samverkan med grannkommuner). 

 

Ekonomiska konsekvenser 

De olika alternativen för utbyggnad kommer att ge olika ekonomiska konsekvenser. 

SWOT-analyser har gjorts för respektive alternativ och analyserna finns med som  

beslutsunderlag. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Bredbandsutbyggnaden kommer generellt att ge mycket positiva effekter för barn och 

ungdomar. Hur stora effekterna blir beror på anslutningsgraden till bredbandsnätet. De 

olika alternativen som nämns ovan förväntas ge olika hög anslutningsgrad. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  453 (497) 

 

 2015-09-21  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att inte gå vidare med IP-Only, 

 

att gå vidare med alternativet utbyggnad egen regi. 

 

Beslutsunderlag 

1. SWOT analys – IP Only. 

2. SWOT analys – Egen utbyggnad. 

3. SWOT analys – Telia/Skanova. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-17 § 144. 

 

Yrkande   

Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

 

att inte gå vidare med IP-Only, 

 

att gå vidare med alternativet utbyggnad egen regi. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik 

Ölvebo m fl förslag.  
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 KS/2015:91 -001 

 

§ 213 

Översyn av service- och teknikförvaltningen  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastighetssamordnarens och fastighetsgruppens roller och funktioner tydliggörs,  

 

att uppdrag och beställarroll förtydligas, 

 

att intern alternativt extern organisering utreds samt 

 

att i övrigt genomföra förändringarna på service- och teknikförvaltningen i enlighet med 

upprättad aktivitetsplan. 

 

Bakgrund 

Översyn av service- och teknikförvaltningen avrapporterades 2015-06-23. Kommunsty-

relsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med en tidsatt aktivi-

tetsplan inklusive prioritetsordning mellan de föreslagna strukturella aktiviteterna till 

kommunstyrelsens sammanträde i september. I rapporten föreslås åtgärder inom tre om-

råden: struktur, system och styrdokument samt samarbete och kultur. 

 

I aktivitetsplanen förslås åtgärder inom respektive område och tidplan för åtgärdernas 

genomförande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 7 september 2015 § 149 att lämna ärendet 

öppet till kommunstyrelsens sammanträde 21 september 2015.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnader för extern utredare. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

 

att genomföra förändringarna på service- och teknikförvaltningen i enlighet med upprät-

tad aktivitetsplan. 

 

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan. 
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2. Aktivitetsplan. 

 

Yrkande 

Henrik Ölvebo (mp) yrkar  

 

att fastighetssamordnarens och fastighetsgruppens roller och funktioner tydliggörs,  

 

att uppdrag och beställarroll förtydligas, 

 

att intern alternativt extern organisering utreds samt 

 

att i övrigt genomföra förändringarna på service- och teknikförvaltningen i enlighet med 

upprättad aktivitetsplan. 

 

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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 KS/2015:372 -141 

 

§ 214 

Fortsatt utveckling av vintersportorten Gällivare  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avtal tecknas med SportEvent i Gellivare Lapland AB för tiden 2016-01-01 t o m 

2017-12-31 enligt förslag, till en kostnad av 1 100 000 kr för år 2016, 900 000 kr för 

2017 och 700 000 kr för 2018, 

 

att lägga till följande att-sats i § 6: att avtalet träder i kraft under förutsättning att bolaget 

och service- och teknikförvaltningen träffat överenskommelse om kommunens åtagande 

enligt § 6 i huvudavtalet, 

 

att finansiering sker genom anslag från verksamhet 2204 World Cup med 625 000 kr 

per år samt med 475 000 kr för 2016, 275 000 för 2017 och 75 000 kr för 2018 från 

verksamhet 22001 Näringslivssatsningar, aktivitet 1410 Projektstöd, objekt 79132  

Lokala Utvecklingsprojekt,   

 

att kommunchefen får uppdrag att initiera styrgrupp för utvecklingsarbetet enligt vad 

som framgår av avtalet, samt 

 

att målsättningen för samarbetet är att Ski Camp Gällivare ska nå upp till 2 000 gäst-

nätter under november månad samt att Dundret Runt ska under avtalsperioden ha en 

tillväxt med 20 % från dagens nivå och att 70 % av deltagarna är inresande till  

Gällivare. 

 

Bakgrund 

Gällivare kommun och företaget Sport Event i Gällivare Lapland AB, som ägs av  

idrottsföreningar i kommunen, har ett avtal som rör utvecklingen av Gällivare som  

vintersportort. Avtalet har kommit till stånd som en gemensam ambition att utveckla 

aktiviteter och arrangemang inom skidsport som en följd av de positiva effekter som 

World Cup medfört för Gällivare. Avtalet reglerar den ekonomiska ersättningen till  

bolaget samt parternas respektive uppdrag och åtaganden i vintersportutvecklingen. 

 

Avtalet löper till och med 2015-12-31, med option till förlängning för 2016 under förut-

sättning att Gällivare erhåller World Cuptävling detta år. För närvarande är den prelimi-

nära planeringen att Gällivare blir arrangör för World Cup i februari 2017. 
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Mot bakgrund av den positiva utveckling som skett under åren med större och fler  

arrangemang som väcker nationellt och internationellt intresse är behovet stort av ett 

tidigt beslut om eventuell förlängning av samarbetsavtalet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet rör näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och Fond bygdemedel), samt  

medel i kommunstyrelsens driftsbudget. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ärendet bedöms medföra positiva konsekvenser för barn och ungdomar då de är en del 

av målgruppen och då insatsen bidrar till Gällivares attraktivitet. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att avtal tecknas med SportEvent i Gellivare Lapland AB för tiden 2016-01-01 t o m 

2017-12-31 enligt förslag, till en kostnad av 1 100 000 kr för år 2016, 900 000 kr för 

2017 och 700 000 kr för 2018, 

 

att lägga till följande att-sats i § 6: att avtalet träder i kraft under förutsättning att bolaget 

och service- och teknikförvaltningen träffat överenskommelse om kommunens åtagande 

enligt § 6 i huvudavtalet, 

 

att finansiering sker genom anslag från verksamhet 2204 World Cup med 625 000 kr 

per år samt med 475 000 kr för 2016, 275 000 för 2017 och 75 000 kr för 2018 från 

verksamhet 22001 Näringslivssatsningar, aktivitet 1410 Projektstöd, objekt 79132  

Lokala Utvecklingsprojekt,   

 

att kommunchefen får uppdrag att initiera styrgrupp för utvecklingsarbetet enligt vad 

som framgår av avtalet, samt 

 

att målsättningen för samarbetet är att Ski Camp Gällivare ska nå upp till 2 000 gäst-

nätter under november månad samt att Dundret Runt ska under avtalsperioden ha en 

tillväxt med 20 % från dagens nivå och att 70 % av deltagarna är inresande till  

Gällivare. 

 

Beslutsunderlag 

1. Utredning.  

2. Förslag till avtal Sport Event i Gellivare AB. 

3. Verksamhetsrapport säsongen 2014/2015 SportEvent. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 150. 
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Yrkande 

Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

att avtal tecknas med SportEvent i Gellivare Lapland AB för tiden 2016-01-01 t o m 

2017-12-31 enligt förslag, till en kostnad av 1 100 000 kr för år 2016, 900 000 kr för 

2017 och 700 000 kr för 2018, 

 

att lägga till följande att-sats i § 6: att avtalet träder i kraft under förutsättning att bolaget 

och service- och teknikförvaltningen träffat överenskommelse om kommunens åtagande 

enligt § 6 i huvudavtalet, 

 

att finansiering sker genom anslag från verksamhet 2204 World Cup med 625 000 kr 

per år samt med 475 000 kr för 2016, 275 000 för 2017 och 75 000 kr för 2018 från 

verksamhet 22001 Näringslivssatsningar, aktivitet 1410 Projektstöd, objekt 79132  

Lokala Utvecklingsprojekt,   

 

att kommunchefen får uppdrag att initiera styrgrupp för utvecklingsarbetet enligt vad 

som framgår av avtalet, samt 

 

att målsättningen för samarbetet är att Ski Camp Gällivare ska nå upp till 2 000 gäst-

nätter under november månad samt att Dundret Runt ska under avtalsperioden ha en 

tillväxt med 20 % från dagens nivå och att 70 % av deltagarna är inresande till  

Gällivare. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik 

Ölvebo m fl förslag.  
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 KS/2015:30 -107 

 

§ 215 

Rapport enligt bolagsordningen TOP bostäder AB, perioden jan-mar 2015  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga kvartalsrapporten för perioden januari – mars 2015 med godkännande till 

handlingarna. 

 

Bakgrund 

TOP bostäder AB skall enligt bolagsordningen inkomma med en rapport till kommun-

styrelsen. 

 

TOP bostäder AB har 18 juni 2015 inkommit med en kvartalsrapport för perioden  

januari - mars 2015. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att lägga kvartalsrapporten för perioden januari – mars 2015 med godkännande till 

handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport 2015-06-18. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 155. 
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 KS/2015:32 -107 

 

§ 216 

Rapport enligt bolagsordning, Gällivare Energi AB, perioden jan - mar 2015  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga kvartalsrapporten för perioden januari – mars 2015 med godkännande till 

handlingarna. 

 

Bakgrund 

Gällivare Energi AB skall enligt bolagsordningen inkomma med en rapport till  

kommunstyrelsen. 

 

Gällivare Energi AB har 3 juni 2015 inkommit med en kvartalsrapport för perioden  

januari - mars 2015. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att lägga kvartalsrapporten för perioden januari – mars 2015 med godkännande till 

handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport 2015-06-03. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 156. 
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 KS/2015:445 -107 

 

§ 217 

Kommuninvest förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att meddela Kommuninvest att Gällivare kommun önskar göra särskild insättning till 

vårt insatskapital under 2015, upp till högsta nivån 900 kr per invånare. 

 

Bakgrund 

Som följd av nya de nya lagkrav på större kapitaltäckning som Kommuninvest, liksom 

övriga aktörer på finansmarknaden, har ålagts så har Kommuninvest upprättat en plan 

för denna uppbyggnad av kapital. Planen syftar till att minimikravet på större kapital 

skall vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft.  

 

Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har Gällivare kommun, liksom  

övriga medlemmar, en obligatorisk insatsskyldighet. Vid Kommuninvest ekonomisk 

förening årsstämma den 16 april 2015 fastställdes nya stadgar. I dessa har bl a till-

kommit en möjlighet för medlemmarna att erlägga en eller flera särskilda insatser för att 

snabbare för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsmöjlighet som följer av med-

lemskapet. 

 

Kommuninvest bedömer att för att fortsätta att vara en ansedd aktör i relation till  

myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer så är det viktigt att kunna visa 

upp en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan. Att medlemmarna frivilligt och 

med tidsmässig framförhållning värnar den egna organisationen uppfattas som en  

oerhörd styrkesignal jämfört med om föreningen i ett sent skede skulle behöva tvinga 

fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna. 

 

Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening så erhåller varje medlem dels åter-

bäring utifrån kommunens (inklusive bolagens) andel av den totala utlåningen hos 

Kommuninvest, dels en ränta på sitt insatskapital.  

Vid 2014 års utgång uppgick Gällivare kommuns insatskapital till 4 812 403 kronor. 

Den beslutade räntan på insatskapitalet 2014 fastställdes våren 2015 till 2,5 %, vilket 

gav 105 153 kronor. 

Gällivare kommunkoncerns upplåning hos Kommuninvest uppgick per 2014-12-31 till 

totalt 366 467 825 kronor, och den totala räntekostnaden för denna lånevolym uppgick 

till 8 502 921 kronor. Återbäringen baserad på erlagd kostnadsränta uppgick till 

1 290 815 kronor. 

 

Dvs att den totala räntan/återbäringen för år 2014 uppgick till 1 395 968 kronor. Hela  
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detta belopp har i maj månad tillförts Gällivare kommuns insatskapital, vilket nu uppgår 

till 6 208 371 kronor (340,54 kr/inv). 

 

För att Gällivare kommun ska komma upp i full täckning av sin del i insatskapitalet 

(motsvarande 900 kronor per invånare) återstår med dagens beräkningar  

10 199 529 kronor att erlägga. 

 

Med dagens ränteläge har kommunen ingen avkastning på inlåningen på vårt koncern-

konto, och svårt att hitta några ränteplaceringar där avkastningen är annat än blygsam. 

Kommunen har samtidigt väldigt hög likviditet. I detta läge bedöms det som fördel-

aktigt att i nuläget fullgöra hela Gällivare kommuns resterande inbetalning av insats-

kapital till Kommuninvest ekonomisk förening. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

I nuläget bättre avkastning på den överlikviditet kommunen har, och kommer att ha 

flera år framåt. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att meddela Kommuninvest att Gällivare kommun önskar göra särskild insättning till 

vårt insatskapital under 2015, upp till högsta nivån 900 kr per invånare. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommuninvest förfrågan, 2015-05-21. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 157. 

 

Yrkande 

Fredric Olofsson (mav) yrkar  

 

att meddela Kommuninvest att Gällivare kommun önskar göra särskild insättning till 

vårt insatskapital under 2015, upp till högsta nivån 900 kr per invånare. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fredric 

Olofssons förslag.  
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 KS/2015:456 -045 

 

§ 218 

Gällivare Energi AB, begäran om kommunal borgen  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bevilja Gällivare Energi AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom för egen 

skuld) med 25 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 638 300 000 kro-

nor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

 

att beviljat borgensbelopp om 25 000 000 kronor skall amorteras på 30 år med rak 

amortering. 

 

Jäv 

Lars Alriksson (m) och Birgitta Larsson (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning 

eller beslut. 

 

Bakgrund 

Gällivare Energi AB har inkommit med begäran om utökad kommunal borgen om 

25 000 000 kronor avseende nyupplåning för finansiering av investeringsprojekt i led-

ningsnät och verk, samt minskning av befintlig internkredit. 

 

Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB informerar kl. 14.00 - 14.10. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Vid ett beviljande av kommunal borgen kommer Gällivare Energi AB att kunna finan-

siera nödvändiga investeringar och lösa sitt kortfristiga likviditetsbehov. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bevilja Gällivare Energi AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom för egen 

skuld) med 25 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 638 300 000 kro-

nor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

 

att beviljat borgensbelopp om 25 000 000 kronor skall amorteras på 30 år med rak 

amortering. 
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Beslutsunderlag 

1. Gällivare Energi skrivelse 2015-05-27. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 158. 

 

Yrkande 

Pernilla Fagerlönn (v) yrkar med instämmande av Lena Lindberg (s) 

 

att bevilja Gällivare Energi AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom för egen 

skuld) med 25 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 638 300 000 kro-

nor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

 

att beviljat borgensbelopp om 25 000 000 kronor skall amorteras på 30 år med rak 

amortering. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Pernilla Fagerlönn m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kom-

munfullmäktige i enlighet med Pernilla Fagerlönn m fl förslag.  
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 KS/2015:447 -100 

 

§ 219 

Förslag till förbättringsverksamhet i Gällivare kommun  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att upphäva personalpolitiska riktlinjer för förslagsverksamhet daterad 1998-08-10. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta nytt styrdokument ”Förbättringsverksamhet i Gällivare kommun”, 

 

att omfördela totalt 70 tkr från förvaltningarnas budget årligen till ett separat konto hos 

personalenheten, 

 

att uppdra till personalenheten att tillsammans med förvaltningarnas kvalitetssamord-

nare utarbeta rutiner, ansökningsblankett och bedömningsmatris för förbättringsverk-

samheten. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-28 att ge personalenheten i uppdrag att utarbeta 

ett förslag om hur förslagsverksamhet ska organiseras och realistiska förbättringsförslag 

belönas. 

 

Gällivare kommuns mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och strävar ständigt efter att 

utveckla verksamheterna. För att uppmuntra medarbetare att aktivt medverka i utveckl-

ingen föreslås att förbättringsverksamhet inrättas. Förbättringsverksamheten är ett sy-

stem för insamling och spridning av förslag till förbättringar av verksamhet/ arbetsmiljö 

inom Gällivare kommun. Syftet nås genom att tillvarata medarbetarnas erfarenheter, 

kompetens och idéer som uppmärksammas och belönas.   

 

Gällivare kommun har sedan 1998-08-19 personalpolitiska riktlinjer för förslagsverk-

samhet som varken efterfrågas eller används idag. Förslag på nya förslagsmodeller har 

utarbetats under 2000-talet men inte antagits.    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 7 september 2015 § 159 att lämna ärendet 

öppet till kommunstyrelsens sammanträde 21 september 2015. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna för förbättringsverksamheten beror på antalet inlämnade förslag. Om 20 

förslag som uppfyller alla kriterier lämnas in under ett år blir kostnaden 66 tkr/år. Till 

marknadsföring och övriga kringkostnader beräknas 4 tkr per år.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förbättringsförslag som genomförs i verksamheter som berör barn och ungdomar kan 

ge positiva effekter även för de unga. 

 

Förslag till beslut 

 

att anta styrdokument "Förbättringsverksamhet i Gällivare kommun", 

 

att "Förbättringsverksamhet i Gällivare kommun" ersätter tidigare riktlinjer "Förslags-   

verksamheten", 

 

att 70 tkr avsätts årligen på ett separat konto hos personalenheten , 

 

att uppdra till personalenheten att tillsammans med förvaltningarnas kvalitetssamord-

nare, 

 

att utarbeta rutiner, ansökningsblankett och bedömningsmatris för förbättringsverksam-

heten, 

 

att kommunstyrelsen i framtiden får besluta i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Förbättringsverksamhet i Gällivare kommun. 

2. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 88.   

3. Förslagsverksamheten 1998-08-19, KS/1989:682/ 027.946. 

 

Yrkande 

Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

 

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva personalpolitiska riktlinjer för förslagsverk-

samhet daterad 1998-08-10. 

 

att anta nytt styrdokument ”Förbättringsverksamhet i Gällivare kommun”, 

 

att omfördela totalt 70 tkr från förvaltningarnas budget årligen till ett separat konto hos 

personalenheten, 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  467 (497) 

 

 2015-09-21  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

att uppdra till personalenheten att tillsammans med förvaltningarnas kvalitetssamord-

nare utarbeta rutiner, ansökningsblankett och bedömningsmatris för förbättringsverk-

samheten. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgren m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bernt 

Nordgren m fl förslag.  
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 KS/2015:327 -252  

 

§ 220 

Förvärv av mark från fastigheten Lina 3:37  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att i samband med fastighetsförvärvet förvärva befintligt gruslager, 

 

att ur rörelsekapitalet anvisa 2 818 000 kr till investeringskonto 20006 med ansvar 

15101. 

 

Bakgrund 

Efter många års uttag av grundvatten från brunnarna i Sarkasvaara så har dessa satts 

igen av organiskt material. För att dessa igensatta brunnar ska fungera i drift så krävs 

åtgärder som renspolning vilket är mycket kostnadskrävande. Utöver renspolning så har 

placeringen av brunnarna nära Linaälv inneburit att det vid periodvisa höga älvsnivåer 

så dras det grumligt älvvatten in mot brunnarna och ytterligare igensättningsproblem 

uppstår. Nuvarande täktområdets belägenhet nära älven medför även sårbarhet vilket 

den utförda risk och sårbarhetsanalysen påvisar eftersom det uppströms finns ett stor 

antal potentiella föroreningskällor och att täktområdet översvämmas vid snabb snö-

smältning eller vid riklig nederbörd. 

 

Service- och teknikförvaltningen har hittat lägen och anlagt nya brunnar utanför kom-

munens nuvarande markområde. Dessa två brunnar är klara för idrifttagning som också 

är nödvändiga för vattenbehovet i samhället. För att kunna ansöka om tillstånd för vat-

tenuttag krävs att rådighet över marken finns. 

 

Samtal har förts med ägaren till fastigheten Swerock AB. Swerock har vid dessa samtal 

framfört att de inte säljer del av fastigheten utan vill att kommunen förvärvar hela fas-

tigheten samt även förvärvar inneliggande gruslager.  

 

Fastighetens totala areal är 996 720 m2. Köpeskillingen för marken uppgår till 2 817 

500 kronor vilket blir cirka 2.83 kr/m2. För det inneliggande gruslagret vill Swerock ha 

cirka 1 382 500 kronor vilket uppgår till 30,85 kr/ton. Inmätning för fastställande av 

köpeskillingen för lagret sker på tillträdesdagen. Kommunen har användning av lagret 

inom samhällsomvandlingen såsom vid byggande av infrastruktur på Vuoskoområdet, 

Solbacken m.m.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Köpesumma samt fastighetsbildningskostnader. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslutet medför inga kostnader för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att i samband med fastighetsförvärvet förvärva befintligt gruslager, 

 

att ur rörelsekapitalet anvisa 2 818 000 kr till investeringskonto 20006 med ansvar 

15101. 

 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till köpekontrakt. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-09-03 § 73. 

Yrkande 

Benny Blom (m) yrkar  

 

att i samband med fastighetsförvärvet förvärva befintligt gruslager, 

 

att ur rörelsekapitalet anvisa 2 818 000 kr till investeringskonto 20006 med ansvar 

15101. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Benny Bloms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-

positioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäk-

tige i enlighet med Benny Bloms förslag.  
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 KS/2015:501 -214 

 

§ 221 

Detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt del av Sjöjungfrun 3,  

is- och evenemangsarena, Gällivare kommun  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

att godkänna utlåtandet, 

 

att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt del av Sjöjung-

frun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet. 

 

Reservation 

Birgitta Larsson (s) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1. 

 

Bakgrund 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att möjliggöra 

en nybyggnad av en Is- och evenemangsarena i Gällivare tätort. Is- och evenemangsare-

nans huvudsyfte är att möjliggöra idrottsverksamhet då avvecklingen av Malmberget 

innebär att den befintliga ishallen måste rivas. Detaljplanen ska dock även möjliggöra 

att arenan är multifunktionell och kunna användas vid större event. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-08 § 160 att detaljplanearbetet ska påbörjas. 

 

Förslag till detaljplan har under perioden 18:e juni till och med 14:e augusti ställts ut för 

granskning. 

 

Inkomna yttranden föranleder ingen väsentlig ändring av planförslaget efter granskning. 

 

Sofie Rynbäck, planarkitekt och Johan Eriksson, planchef informerar kl. 15.00 – 15.40. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

En exploatering av ishall/evenemangshall kommer att medföra kostnader för framta-

gande av detaljplan, projektering samt uppförande och drift av anläggningen.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Föreslaget av placering av ishall/evenemangshall bidrar till positiva effekter för barn 

och ungdomar, då centrumnära aktiviterer, mötesplatser och utbud förstärks. Behovet av 

en ny ishall är idag stort då befintlig ishall är i dåligt skick. 
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Förslag till beslut 

att kommunfullmäktige godkänner utlåtandet, 

 

att kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, 

samt del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Plankarta 

2. Planbeskrivning 

3. Granskningsutlåtande 

***************************** 

4. Samrådsredogörelse 

5.1 PM Geoteknik 2015-05-26 Rev 2015-08-11 

5.2 MUR 2015-05-26 Rev 2015-08-11 

5.3 G-10-1-101 

5.4 G-10-2S-101 

5.5 G-10-2S-102 

5.6 Siktanalyser 

5.7 Rutinundersökning torv 

5.8 Rapport provgropar  

5.9 PM kommentarer grundläggning  

6. PM dagvatten 

7. PM Trafikutredning 

8. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-09-03 § 67. 

 

Yrkande  

Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Pernilla Fagerlönn (v), Bernt Nordgren 

(ns), Fredric Olofsson (mav), Benny Blom (m) och Lars Alriksson (m) 

 

att kommunfullmäktige godkänner utlåtandet,   

 

att kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, 

samt del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet. 

 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

avslag till att godkänna utlåtandet, 

 

avslag till att anta  detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt del av 

Sjöjungfrun 3, is- och evenemangsarena, Gällivare kommun. 
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Propositionsordning  

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebo m fl förslag.    
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 KS/2015:352 -829   

 

§ 222 

Motion av Erik Johansson (s), Tony Nordmark (s), Claes Danell (s), Johannes Sundelin 

(s), Nina Eriksson (s) och Elin Näslund (s) - Utegym i Gällivare kommun  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med anledning av att utegym är påbörjat. 

 

Reservation 

Birgitta Larsson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att ge service- och teknikförvaltningen 

uppdraget att planera och uppföra ett utegym inom Gällivare kommun. 

 

Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat man ligger i 

framkant avseende motionens intentioner. Förvaltningens service- och fritidsavdelning 

har påbörjat en upphandling av utegym och motorikbana, etablering beräknas ske under 

hösten 2015 med placering vid Sandviken. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Upphandlingen och etableringen/markarbeten är kostnadsberäknad till cirka 500 000 kr 

och finns tillgängliga i service- och teknikförvaltningens investeringsbudget för 2015. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Etableringen medför ett positivt komplement för barn och ungdomars möjligheter till 

meningsfull fritidssysselsättning och fysisk välbefinnande. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med anledning av att utegym är påbörjat. 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Service- och tekniknämnden 2015-06-11 § 95.  

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 160. 
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Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att bifalla motionen då motionens intentioner kommer att förverkligas under 2015. 

 

Henrik Ölvebo (mp) yrkar  

 

att avslå motionen med anledning av att utegym är påbörjat. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut under 

proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-

slutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.  
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 KS/2014:677 -730 

 

§ 223 

Motion av Lena Lindberg (s) - Färre antal personalbyten för vårdtagare inom äldre-

omsorgen  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att motionen anses besvarad då arbetet redan pågår som en del i kvalitetsarbetet inom 

äldreomsorgen. 

 

Reservation 

Lena Lindberg (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Motion har inkommit med förslag om att Gällivare kommun verkar för att vårdtagarna 

får färre personalbyten. Motionärerna har beskrivit att vårdtagare inom äldreomsorgen 

kan ha upp emot 20 olika personer som arbetar som vikarier med dem. Motionärerna 

vill att kommunen verkar för att det blir färre personalbyten inom hemtjänsten i äldre-

omsorgen.  

 

Arbetet med att skapa trygghet bland brukare inom hemtjänsten i Gällivare kommun är 

något som pågår fortlöpande inom socialförvaltningen. Enligt statistik från Kommun- 

och landstingsdatabasen (Kolada) har medelvärdet för antal personal som en hemtjänst-

tagare i Gällivare kommun möter under en 14-dagars period sjunkit från 17 st. personal 

år 2013 till 12 st. personal år 2014. Medelvärdet för alla kommuner var år 2013 14 st. 

personal under en 14-dagars period och under år 2014 15 st. personal under en 14-

dagars period. Statistiken visar att medan medelvärdet för alla kommuner i Sverige ökat 

med 7 % (en personal) från 2013 till 2014 har medelvärdet för Gällivare kommun sjun-

kit med 30 % (5 personal) under samma period. Arbetet pågår som en del i det kontinu-

erliga kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. Arbetet pågår inom befintlig budget på äldreomsorgen. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att motionen anses besvarad då arbetet redan pågår som en del i kvalitetsarbetet inom 

äldreomsorgen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Socialnämnden 2015-06-04 § 84. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 161. 

 

Yrkande 

Lena Lindberg (s) yrkar  

 

att bifalla motionen då arbetet redan pågår som en del i kvalitetsarbetet inom äldre-

omsorgen. 

 

Fredric Olofsson (mav) yrkar 

 

att motionen anses besvarad då arbetet redan pågår som en del i kvalitetsarbetet inom 

äldreomsorgen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag mot Lena Lindbergs förslag till beslut  

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Fredric Olofssons förslag.  
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 KS/2015:353 -050 

 

§ 224 

Motion av Johannes Sundelin (s) och Birgitta Larsson (s) - Införande av "vita jobb  

modellen" vid upphandling  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen eftersom det inte är klarlagt om modellen Vita jobb är förenligt med 

gällande upphandlingslagstiftning, 

 

att motionen om att införa modellen Vita jobb i offentlig upphandling avslås då samma 

effekter kan uppnås inom ramen för upphandlingslagstiftningen. 

 

Reservation 

Birgitta Larsson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Johannes Sundelin (s) och Birgitta Larsson (s) föreslår i motion att fullmäktige ska  

besluta 

 

- Att kommunfullmäktige antar motionen och i enlighet med "vita Jobb" modellens  

4 grundpelare och arbetar in dessa i kommunens upphandlingsdirektiv. 

- Att företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga villkor utifrån de 

begränsningar som Lavallagen anger. Att Underentreprenörer omfattas av samma regler 

och att huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer följer dem. Att uppen-

bara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt eventuellt skadestånds-

anspråk. Att företaget som upphandlas förbinder sig att visa relevanta handlingar för de 

kontrollanter som kommunen väljer att anlita. Även underentreprenörer kan kontrolle-

ras. 

 

Modellen är en metod som används för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brotts-

lighet vid upphandlingar och är en av flera likartade metoder för att säkerställa att leve-

rantörer verkar i enlighet med lagstiftningen. 

 

Gällivare kommun använder redan idag ett antal olika verktyg/metoder för kontroll av 

de leverantörer som motsvarar modellen Vita jobb. Bland annat genom samverkansavtal 

med Skatteverket, kreditkontroll, Inyett (kontroll fakturor) och kontraktsvillkor som 

reglerar hur underleverantörer får användas samt att svenska kollektivavtal bör följas. 

 

Gällivare kommun har sedan fler år tillbaka samverkansavtal med Skatteverket. Vid 

varje upphandling kontrolleras samtliga leverantörer mot Skatteverket gällande registre 
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ring som arbetsgivare, skatteform, inbetalning av arbetsgivareavgifter samt restförda 

skatteskulder hos kronofogdemyndigheten. Kontrollen görs innan tilldelningsbeslut men 

kan även göras löpande under avtalsperioden. Vid anbudsgivning ska även tilltänkta 

underleverantörer uppges och kontrolleras i samma utsträckning. Om det vid kontroll 

visar sig att leverantörer inte sköter sina åtagande i detta avseende kan kommunen för-

kasta anbudet eller häva avtalet. 

 

Vilka krav kan ställas utifrån gällande upphandlingslagstiftning? 

Det finns begränsningar på vilka krav som en upphandlande myndighet kan ställa på 

leverantörer. 

De krav som kan ställas i en upphandling avgörs utifrån de grundläggande principerna 

för upphandling som gäller all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. 

Dessa principer är krav på icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proport-

ionalitet och ömsesidigt erkännande. De krav som ställs på leverantörer ska alltså vara 

både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns 

flera alternativ bör det minst ingripande och belastande alternativet väljas. 

 

Lagen om offentlig upphandling reglerar också fastställda uteslutningsgrunder. Bland 

annat ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör som gjort sig skyldig till 

viss ekonomisk brottslighet. En upphandlande myndighet får också utesluta en leveran-

tör om denne bl. a. inte fullgjort sina skyldigheter gällande skatter, inställt sina betal-

ningar etc. 

 

Konsekvenser 

Det ska poängteras att de krav som den upphandlande myndigheten ställer upp också 

ska kunna följas upp. Om ingen uppföljning sker riskerar den upphandlande myndighet-

en att strida mot likabehandlingsprincipen och på så sätt snedvrida konkurrensen genom 

att företag som inte uppfyller kraven ändå konkurrerar om ett kontrakt. 

 

Samtliga ställda krav ska kunna följas upp och kontrolleras. Vem ska genomföra kon-

trollen att ställda krav enligt modellen följs? I modellen Vita jobb pratas det att denna 

kontroll ska genomföras av de fackliga organisationerna vilket föranlett att modellen 

anmälts till konkurrensverket. Därför uppstår frågetecken om modellen är upphand-

lingsrättsligt riktig. Om inte de fackliga organisationerna har uppföljningsansvaret, vem 

ska genomföra uppföljningen? 

 

Hur påverkar modellen företagen och då främst de mindre företagen? Offentlig upp-

handling upplevs redan som tillräckligt komplicerat och det finns en risk att ytterligare 

krav försvårar än mer för företagen. 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  479 (497) 

 

 2015-09-21  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

Slutsats 

Det pågår just nu en hel del förändringar inom området för offentlig upphandling som 

berör punkterna i modellen Vita jobb. Det innebär att det kommer finnas allt fler  

möjligheter inom ramen för LOU att försvåra för oseriösa leverantörer. 

 

Kommunens nuvarande upphandlingsreglemente med tillhörande tillämpningsanvis-

ningar, som är ett komplement till gällande upphandlingslagstiftning, är under revide-

ring p g a stora förändringar inom området. I detta dokument kan sociala krav lyftas 

fram ytterligare. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Det bedöms inte föreligga några ekonomiska konsekvenser med anledning av förslaget 

till beslut. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av 

förslaget 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen eftersom det inte är klarlagt om modellen Vita jobb är förenligt med 

gällande upphandlingslagstiftning, 

 

att motionen om att införa modellen Vita jobb i offentlig upphandling avslås då samma 

effekter kan uppnås inom ramen för upphandlingslagstiftningen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 162. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att bifalla motionen för att starta resan mot en kommun fri från oseriösa företag och 

lönedumpning. 

 

Benny Bloms (m) yrkar  

 

att avslå motionen eftersom det inte är klarlagt om modellen Vita jobb är förenligt med 

gällande upphandlingslagstiftning, 
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att motionen om att införa modellen Vita jobb i offentlig upphandling avslås då samma 

effekter kan uppnås inom ramen för upphandlingslagstiftningen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Benny Bloms förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut under 

proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-

slutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Benny Bloms förslag.  
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 KS/2014:721 -714 

 

§ 225 

Motion av Paula Lohiniva (sd) och Eric Palmqvist (sd) - Barnomsorg på obekväm  

arbetstid  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med anledning av att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen fått i uppdrag att gå 

ut med en intresseanmälan till allmänheten gällande nattis/barnomsorg på obekväm  

arbetstid anses motionen besvarad. 

 
Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

Socialdemokraterna vill att kommunen i förlängningen ska ha lagstadgad skyldighet att 

erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Utvecklingen av denna omsorg behö-

ver noga följas och verksamheten kvalitetssäkras när vi erbjuder omsorgen. 

För att kunna genomföra detta har socialdemokraterna i Gällivare yrkat i enlighet med 

ksau:s förslag, vilket innebär bl a att motionen anses besvarad samt att en intresseanmä-

lan skickats ut av barn-, utbildning- och kulturförvaltningen för att se det faktiska beho-

vet av nattis/barnomsorg på obekväm arbetstid, eftersom arbetet med att utreda om-

sorgsformen nattis/barnomsorg på obekväm arbetstid, är påbörjat helt i enlighet med 

socialdemokraternas intentioner. 

 

Bakgrund 

Motion Barnomsorg på obekväm arbetstid av Paula Lohiniva (sd) och Eric Palmqvist 

(sd) har inkommit. 

Motionärerna föreslår: 

 

Att: Gällivare kommun snarast börjar planera för en ny förskola på obekväm arbetstid, 

så kallad "Nattis". Där barnomsorg skall erbjudas dagtid/kvällstid/nattetid under både 

vardagar och helger. Samt att i samråd med de större arbetsgivarna och deras berörda 

anställda ta fram en bra placering rent logistiskt var denna "Nattis" ska placeras. 

 

Att: Under tiden det planeras för en ny förskola/"Nattis" bereds plats för en nyöppnad 

"Nattis"- avdelning på någon av Gällivare Kommuns befintliga förskolor, detta för att 

kunna starta upp barnomsorg på obekväm arbetstid så fort som möjligt. 

 

Barn- utbildning- och kulturnämnden har 2015-04-21 § 64 beslutat: "att förvaltningen 

får  i uppdrag att gå ut med en intresseanmälan  till allmänheten gällande nat-

tis/barnomsorg på obekväm arbetstid." 
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Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med anledning av att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen fått i uppdrag att gå 

ut med en intresseanmälan till allmänheten gällande nattis/barnomsorg på obekväm  

arbetstid anses motionen besvarad. 

 
Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2015-06-09 § 79. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 163. 

 

Yrkande 

Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

 

att med anledning av att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen fått i uppdrag att gå 

ut med en intresseanmälan till allmänheten gällande nattis/barnomsorg på obekväm  

arbetstid anses motionen besvarad. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Henrik Ölvebo m fl förslag.  
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 KS/2015:438 -130 

 

§ 226 

Motion av Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) - Lokalt förbud mot tiggeri på 

offentlig plats i Gällivare kommun  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med hänvisning till att förbud mot tiggeri på offentlig plats i Gälli-

vare kommun inte är förenligt med ordningslagen då det inte föreligger någon risk för 

upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats inom 

kommunen samt att förslaget strider mot Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/38/EG av den 29 april, Rörlighetsdirektivet, 5 kap. 24 artikeln "Likabehandling". 

 

Bakgrund 

Motion av Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) har inkommit till Gällivare 

kommun. Motionärerna föreslår att i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gällivare 

kommun göra ett tillägg under ny rubrik "Tiggeri", och under ny paragraf att "Tiggeri 

av utländska medborgare på offentlig plats i Gällivare kommun ej är tillåtet".  

 

Centrala begrepp i motionen är allmänna lokala ordningsföreskrifter, tiggeri, offentlig 

plats samt utländska medborgare. I Ordningslag (1993:1617) 3 kap. 8 och 12 §§ framgår 

att en kommun får meddela ytterligare föreskrifter för kommunen eller en del av denna 

som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifter-

na får inte angå sådant som regleras i annan lag eller författning och får inte lägga onö-

digt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes 

frihet. Enligt en dom från Regeringsrätten (RÅ) 1992 ref 75 måste även lokala föreskrif-

ter ha ett sådant innehåll och vara utformad med sådan exakthet att möjlighet finns att 

tillämpa dem och övervaka efterlevnaden av dem. RÅ påtalar svårigheter med att vid ett 

allt för utsträckt område övervaka efterlevnaden av ett förbud. 

 

Definitionen av tiggeri framgår inte i motionens bakgrundstext, så utredningen har valt 

att tolka begreppet utifrån Justitieombudsmannen (JO) beskrivning av begreppet i ett 

beslut från 2011-06-28, dnr 6340-2010
1
. JO skriver såhär om begreppet: "Tiggeri- att 

utan erbjudande av någon motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd ". JO skriver 

vidare att "tiggeri inte är straffbart eller annars otillåtet enligt svensk lag. Det gäller 

även då det bedrivs i former som kan beskrivas som organiserat, om man med detta  

menar att enskilda som tigger samordnar sin aktivitet samt bor, reser och lever tillsam-

mans". 

                                                 
1
 2011-06-28, dnr 6340-2010 "Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, som avvisat ut-

länningar med motiveringen att dessa ägnade sig åt tiggeri och dagdriveri". 
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Vad som avses med offentlig plats regleras även det i Ordningslag (1993:1617) 1 kap. 2 

§ och omfattar i korthet allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som 

i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. Även 

andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän  

trafik avses vara offentlig plats. Det sista centrala begreppet är utländska medborgare. 

Då inte heller detta begrepp definieras av motionärerna har utredningen valt att tolka att 

begreppet syftar på alla människor utan svenskt medborgarskap, det vill säga utländska 

medborgare.  

 

Tiggeri är, som redovisats ovan, inte straffbart i Sverige eller annars otillåtet enligt 

svensk lag. Länsstyrelsen i Västmanland upphävde 2011-04-26, dnr 213-1208-11, ett 

beslut av kommunfullmäktige i Sala kommun, att till Sala kommuns lokala ordnings-

föreskrifter lägga till en paragraf med lydelsen "Tiggeri är förbjudet på offentlig plats 

och område som kommunen jämställt med sådan plats." Länsstyrelsen motiverade be-

slutet med att de inte kunnat finna att föreskriften om förbud mot tiggeri behövdes i 

syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats inom 

kommunen. Länsstyrelsen i Västmanland påtalade vidare att föreskriften var utformad 

att gälla alla offentliga platser i kommunen och menade då att det innebär ett onödigt 

tvång mot allmänheten och att den även i övrigt utgör en för långtgående inskränkning i 

den enskildes frihet, vilket regleras i Ordningslagen 3 kap. 12 §. Länsstyrelsen i Väst-

manland bedömde slutligen att förbudet mot tiggeri inte var förenligt med ordnings-

lagen och upphävde beslutet. 

 

Angående motionärernas förslag att förbudet enbart ska gälla för utländska medborgare 

strider det mot Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april, 

Rörlighetsdirektivet, 5 kap. 24 artikeln "Likabehandling" att  

 

"alla unionsmedborgare som enligt detta direktiv uppehåller sig i den mottagande med-

lemsstaten åtnjuta samma behandling som den medlemsstatens egna medborgare inom 

de områden som omfattas av fördraget. Även familjemedlemmar som inte är medbor-

gare i en medlemsstat, men som har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt, skall 

åtnjuta denna rättighet." 

 

Sammanfattningsvis kan utredningen konstatera, att ett förslag om en ny allmän ord-

ningsföreskrift för Gällivare kommun, som omfattar all offentlig plats medför dels  

svårigheter att tillämpa föreskriften samt att övervaka dess efterlevnad. Att den geogra-

fiska avgränsningen även omfattar hela kommunen menar utredningen kan innebära ett 

onödigt tvång mot allmänheten och att den även i övrigt utgör en för långtgående in-

skränkning i den enskildes frihet enligt vad som regleras i Ordningslagen. Vidare hän-

visar utredningen till den motivering Länsstyrelsen i Västmanland framhöll angående att 

de inte kunnat finna att föreskriften om förbud mot tiggeri behövdes i syfte att upprätt-

hålla den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats inom kommunen. Situa- 
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tionen torde vara den samma i Gällivare kommun. Att därtill enbart förbjuda utländska 

medborgare att tigga på offentliga platser kan medföra att förbudet går emot skrivningen 

i Rörlighetsdirektivet.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med hänvisning till att förbud mot tiggeri på offentlig plats i Gälli-

vare kommun inte är förenligt med ordningslagen då det inte föreligger någon risk för 

upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats inom 

kommunen samt att förslaget strider mot Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/38/EG av den 29 april, Rörlighetsdirektivet, 5 kap. 24 artikeln "Likabehandling". 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. RÅ 1992 ref 75. 

3. Länsstyrelsen i Västmanlands beslut 2011-04-26 dnr 213-1208-11. 

4. Kommunstyrelsen arbetsutskott 2015-09-07 § 164. 

 

Yrkande 

Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Fredric Olofssons (mav), Pernilla Fa-

gerlönn (v), Bernt Nordgren (ns), Benny Blom (m), Birgitta Larsson (s), Lars Alriksson 

(m), Magnus Johansson (s), Clary Person (s), Maria Åhlén (s) och Lena Lindberg (s) 

 

att avslå motionen med hänvisning till att förbud mot tiggeri på offentlig plats i Gälli-

vare kommun inte är förenligt med ordningslagen då det inte föreligger någon risk för 

upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats inom 

kommunen samt att förslaget strider mot Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/38/EG av den 29 april, Rörlighetsdirektivet, 5 kap. 24 artikeln "Likabehandling". 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Henrik Ölvebo m fl förslag.  
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 KS/2015:437 -101 

 

§ 227 

Motion av Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) - Lättillgängligt motionsregister 

på Gällivare kommuns hemsida  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att hänskjuta motionen till kommunens LEX-projekt, 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

 

Bakgrund 

Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) har inlämnat en motion med förslag om att 

samtliga inkomna motioner till Gällivare kommun ska göras tillgängliga på kommunens 

hemsida, sorterade efter parti och kronologi, med början vid nuvarande mandatperiods 

ingång. Motionärerna föreslår även att motionerna ska kunna laddas ner till gagn för 

bland annat media samt att ett sökbart och överskådligt register över motionerna ska 

upprättas på kommunens hemsida. 

 

De motioner som inkommer till kommunkansliet registreras i ärendehanteringssystemet 

LEX och får ett ärendenummer. Registrator för även en förteckning över vilka motioner 

som inkommit, vilken förvaltning som fått i uppdrag att vidare hantera motionen samt 

när i tid motionen bör besvaras enligt KL 5 kap. 33 §. Gällande publicering på kommu-

nens hemsida så publiceras idag ärendelistor samt protokoll för respektive nämnd,  

styrelsen och fullmäktige i kronologisk ordning med möjlighet till nedladdning i pdf-

format. Kommunen tillhandahåller information på sin hemsida om hur programmet 

Adobe Reader, samt eventuella andra program, kan laddas hem gratis. Programmet 

Adobe Reader behövs för att kunna ladda hem dokumenttypen pdf. Möjligheten att även 

publicera inkomna motioner i pdf-format, sorterade i kronologisk ordning med synlig 

partibeteckning anser utredningen vara god.  

 

Den tredje att-satsen, att upprätta ett sökbart och överskådligt register över motionerna 

är i dagsläget svårare att genomföra. Dels på grund av gränssnittet, dvs informations-

överföring mellan hemsidan och ärendehanteringssystemet LEX, som kommunen idag 

använder samt att frågan är en pågående utvecklingsmöjlighet inom kommunens LEX- 

projekt. Kortfattat syftar LEX-projektet till att utveckla, digitalisera och tillgängliggöra 

ärenden och offentliga handlingar. Frågan om ett sökbart register är något som behöver 

arbetas vidare med innan det är möjligt att besvara om ett sådant register är möjligt att 

införa. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Publicering av motioner på kommunens hemsida bör i sig inte medföra några ekono-

miska konsekvenser. Publiceringen ska ske digitalt och möjlighet ges för kommuninvå-

nare, media och övriga intressenter att själva ladda ner dokumenten i pdf- format för att 

antingen hantera digitalt eller själva skriva ut. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Publicering av inkomna motioner digitalt är en tillgänglighetsfråga. Barn och ungdomar 

använder sig av digitala sökvägar för att inhämta information. Ett motionsregister är ett 

led i en ökad transparens, tillgänglighet samt förstärkter demokratin då informationen 

om inkomna motioner förväntas nå ut till fler intressenter än om registret enbart finns 

analogt på kommunens kansli. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att hänskjuta motionen till kommunens LEX-projekt, 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 165. 

 

Yrkande 

Pernilla Fagerlönn (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson  

 

att hänskjuta motionen till kommunens LEX-projekt, 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Pernilla Fagerlönn m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kom-

munfullmäktige i enlighet med Pernilla Fagerlönn m fl förslag.  
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 KS/2015:67 -734  

 

§ 228 

Motion av Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) - Öppnande av Wassarahem 2  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen då behovet under tid är tillgodosett. 

 

Bakgrund 

Under hösten 2010 (1 okt) öppnades ett tillfälligt korttidsboende Wassarahem 2 för att 

klara den höga belastningen av personer med beslut om särskilt boende samt minimera 

kostnader för utskrivningsklara från landstinget. Det tillfälliga korttidsboendet, Wassa-

rahem 2, minskade antal platser succesivt enligt planering. Antal platser; År 2010-2011 

13 platser, År 2012 10 platser, fr o m mars 2013 8 platser då Wassarahem 2 flyttades till 

lokaler i Malmberget. 

 

Wassarahem 2 stängdes tillfälligt fr om juli 2014 och avvecklades fr o m oktober 2014. 

Uppfölningen visade att omfattningen av ej verkställda beslut till särskilt boende samt 

betalningsansvar har minskat och kan mötas med platserna på Wassarahem 1, som har 

19 korttidsplatser.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Öppning av ytterligare korttidsplatser innebär en kostnad av ca 7 mkr. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser då verksamhetens målgrupp är äldre. 

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen då behovet under tid är tillgodosett. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion 2015-01-13 

2. Socialnämnden 2015-06-04 § 89. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 166. 

 

Yrkande 

Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (s) 

 

att avslå motionen då behovet under tid är tillgodosett. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Henrik Ölvebo m fl förslag.  
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 KS/2014:678 -860 

 

§ 229 

Motion av Tomas Nilsson (s) och Birgitta Larsson (s) - Kultur och hälsa  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med hänvisning till att det i dagsläget redan finns ett etablerat sam-

arbete mellan socialnämndens respektive barn-, utbildning - och kulturnämnden  

gällande kulturverksamhet samt att arbetet med kultur ur ett hälsoperspektiv ingår i den 

Folkhälsopolitiska planens 2013-2018.  

 

Reservation 

Birgitta Larsson (s) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Bernt Nordgren (ns) vill föra följande till protokollet:  

Intentionen i motionen är viktig för målgrupperna. Frågan måste hänskjutas som en  

prioriterad fråga till kulturutskottet för fortsatt arbete. 

 

Bakgrund 

En motion har inkommit från Tomas Nilsson (s) och Birgitta Larsson (s) med förslag 

om att kommunen bör ta fram ett kulturprogram med riktade kulturinsatser för äldre och 

funktionsnedsatta. Ansvaret för att ta fram programmet bör enligt motionärerna ligga på 

barn-, utbildning- och kulturnämnden samt socialnämnden. Programmet bör tas fram i 

samverkan med andra intressenter som SPF, PRO samt andra intresserade föreningar. 

Motionärerna föreslår att medel avsätts för att anställa en projektledare för att genom-

göra projektet.  

 

I Gällivare kommuns Folkhälsopolitiska plan 2013-2018, antagen av kommunfullmäk-

tige 2012-12-17 § 166, framgår under målområde två, Alla barn och ungdomar i Norr-

botten ska ha en trygg, god och hälsosam uppväxt, att ett av målen för perioden är " ett 

brett och utvecklande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter": Utredningen tolkar skriv-

ningen som att den gäller alla barn och ungdomar i Norrbotten, även de med funktions-

nedsättningar. Under målområde fyra, En trygg ålderdom, är målet för perioden att 

"miljön är trygg och bidrar till ett aktivt liv". Målen i den Folkhälsopolitiska planen ska 

inkluderas i förvaltningarnas handlingsplaner och återrapporteras till Folkhälsorådet i 

Välfärdsbokslutet.  

 

Välfärdsbokslutet Folkhälsa 2013 delgavs kommunstyrelsen 2014-06-16 § 112:8. I bok-

slutet framgår att under 2013 har det aktivt arbetats med kultur inom alla verksamheter 

inom socialförvaltningen. Äldreomsorgen har bl.a. ett aktivt samarbete med barn-, ut 
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bildning- och kulturnämnden samt kulturenheten i syfte att kunna påverka och få till 

stånd anpassade kulturaktiviteter på äldreboenden. Inom alla verksamheter planerades 

under 2013 kulturella och sociala arrangemang och kulturombud är utsedda med ansvar 

för planering och genomförande av aktiviteterna. Bland samverkanspartners återfanns 

bland annat Finska föreningen, sameföreningar, Studieförbundet, olika pensionärsorga-

nisationer, Svenska kyrkan och Röda korset. Bland aktiviteterna som arrangerades åter-

fanns bland annat musikunderhållning, lässtunder, bio och dans. Kultur är en del av vad 

som bidrar till ett aktivt liv, enligt målet i den Folkhälsopolitiska planen. Välfärdsbok-

slutet för 2014 är inte ännu färdigställt, men arbetet har fortsatt även under 2014.  

 

Handikappomsorgen, äldreomsorgen och kulturenheten har getts möjlighet att yttra sig 

angående förslaget i motionen. Kulturenheten ställer sig positiv till att upprätta ett riktat 

kulturprogram gentemot äldre och funktionsnedsatta. De anser även att det behöver an-

ställas en person som samordnar resurser och planering mellan de respektive verksam-

heterna. Socialförvaltningen har gett ett samlat svar på hur de ställer sig till motionärer-

nas förslag. Socialförvaltningen anser att kultur måste kunna riktas till samtliga äldre, 

inte enbart de som bor på särskilt boende. Socialförvaltningen anser inte att det behövs 

en specifik samordnare inom socialförvaltningen utan att den funktionen bör finnas 

inom kulturenheten.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 27 april 2015 § 133 att ärendet återremitteras för att begära 

ett yttrande från kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Motionärerna föreslår att medel avsätts för att anställa en projektledare för att genom-

föra projektet. Utredningen tolkar detta som att projektledare skall anställas för att utar-

beta själva kulturprogramet. Finansieringen för en projektledare finns i dagsläget varken 

inom socialnämndens eller barn-, utbildnings- och kulturnämndens budget. Enligt 

Kommunallagen (1991:900) 8 kap. 12 § skall fullmäktige, vid beslut om utgift under 

löpande budgetår, även fatta beslut om hur utgiften skall finansieras. Ungefärliga kost-

nader för en tjänst som projektledare kan beräknas utifrån en uppskattad månadslön á 30 

000 kronor. Inklusive arbetsgivaravgiften blir den ungefärliga kostnaden 503395 kro-

nor/år.  

 

Enligt Regler för Gällivare kommuns dokumentsamling (KF 2010-10-18 § 90) skall 

kommunfullmäktige besluta om upprättandet av en förvaltningsövergripande plan och 

kommunstyrelsen ansvara för att den upprättas och revideras. Utredarfunktionerna inom 

nämnd- och utredningsenheten är den funktion inom kommunledningskontoret som 

arbetar fram och reviderar kommunens övergripande planer och andra övergripande 

styrdokument. Ansvaret för upprättandet av ett nytt kulturprogram för äldre skulle där-

för falla på nämnd- och utredningsenheten i samverkan med kulturenheten och social-

förvaltningen.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga direkt kända. Motionärernas förslag riktigt sig till äldre och funktionsnedsatta. 

Inom målgruppen funktionsnedsatta finns även yngre personer som skulle kunna gynnas 

av ett kulturprogram. Socialförvaltningen har valt att ge ett generellt svar och ej utifrån 

respektive område. Ungdomsrådet har ej varit remissinstans.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med hänvisning till att det i dagsläget redan finns ett etablerat samar-

bete mellan socialnämndens respektive barn-, utbildning - och kulturnämnden gällande 

kulturverksamhet samt att arbetet med kultur ur ett hälsoperspektiv ingår i den Folkhäl-

sopolitiska planens 2013-2018.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion.  

2. Folkhälsopolitisk plan 2013-2018. 

3. Välfärdsbokslutet Folkhälsa 2013. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 65. 

5. Kommunala pensionärsrådets yttrande 2015-05-05. 

6. Rådet för funktionshinderfrågors yttrande 2015-06-02. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att bifalla motionen då socialdemokraterna anser att det är av oerhörd vikt att målgrup-

perna har ett stort behov av riktade insatser inom kultur och hälsa. 

 

Benny Blom (m) yrkar 

 

att avslå motionen med hänvisning till att det i dagsläget redan finns ett etablerat samar-

bete mellan socialnämndens respektive barn-, utbildning - och kulturnämnden gällande 

kulturverksamhet samt att arbetet med kultur ur ett hälsoperspektiv ingår i den Folkhäl-

sopolitiska planens 2013-2018.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Benny Bloms förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut under 

proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-

slutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Benny Bloms förslag.  
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 KS/2015:12 -019 

 

§ 230 

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att punkterna 2, 4, 6, 9 och 12 tas bort från listan, 

 

att lägga ärendeuppföljningslistan i övrigt med godkännande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2015. 

 

 

 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  494 (497) 

 

 2015-09-21  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 KS/2014:547 -102 

 

§ 231 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Pernilla Fagerlönn (v) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Bakgrund 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Anneli Markström (v) 

upptas till behandling. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 15 juni 2015 § 188 att hänskjuta valet av ersättare (v) till 

kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen 21 september 2015. 

 

Yrkande 

Pernilla Fagerlönn (v) yrkar  

 

att utse Pernilla Fagerlönn (v) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.  

 

 

 

 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  495 (497) 

 

 2015-09-21  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 KS/2014:550 -102 

 

§ 232 

Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Stig Eriksson (v) till ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott. 

 

Bakgrund 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott efter Anneli 

Markström (v) upptas till behandling. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 15 juni 2015 § 190 att hänskjuta valet av ersättare (v) till 

kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott till kommunstyrelsen 21 september 2015. 

 

Yrkande 

Pernilla Fagerlönn (v) yrkar 

 

att utse Stig Eriksson (v) till ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Pernilla 

Fagerlönns förslag.  
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 KS/2014:612 -102 

 

§ 233 

Fyllnadsval av ersättare till samrådsgrupp samebyar  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Pernilla Fagerlönn (v) till ersättare till samrådsgrupp samebyar. 

 

Bakgrund 

Fyllnadsval av ersättare till samrådsgrupp samebyar efter Anneli Markström (v) upptas 

till behandling. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 15 juni 2015 § 192 att hänskjuta valet av ersättare (v) till 

samrådsgrupp samebyar till kommunstyrelsen 21 september 2015. 

 

Yrkande 

Pernilla Fagerlönn (v) yrkar 

 

att utse Pernilla Fagerlönn (v) till ersättare till samrådsgrupp samebyar. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Pernilla 

Fagerlönns förslag.  
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 KS/2014:586 -102  

 

§ 234 

Fastställande av ledamot och fyllnadsval av ersättare i e-nämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Bernt Nordgren (ns) till ersättare till e-nämnden. 

 

Bakgrund 

Vid proportionellt valsätt som Gällivare kommun har antagit går ersättare Joakim  

Nordstrand (mp) upp som ledamot i e-nämnden efter Anneli Markström (v), och fyll-

nadsval av ersättare i e-nämnden efter Joakim Nordstrand (mp) upptas till behandling. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 15 juni 2015 § 194 att hänskjuta valet av ersättare (v) till  

e-nämnden till kommunstyrelsen 21 september 2015. 

 

Yrkande 

Pernilla Fagerlönn (v) yrkar 

 

att utse Bernt Nordgren (ns) till ersättare i e-nämnden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Pernilla 

Fagerlönns förslag.  

 

 

 

 

  

 




