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 Kommunstyrelsen     

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1,   

2017-01-16 kl. 10:00 - 17:20  

Ajournering kl. 15.55-16.00 
 

Beslutande Lars Alriksson (M) 
Jeanette Wäppling (V)  

Fredric Olofsson (MaV) 
Bernt Nordgren (NS) 
Maria Åhlén (S) 

Birgitta Larsson (S) 
Tomas Junkka (S) 

Magnus Johansson (S) 
Stig Eriksson (V), jäv § 12  
Stefan Ovrell (M), tjg ers 

Lena Lindberg (S), tjg ers 
Pernilla Fagerlönn (V) tjg ers  

§ 12  

Ordförande 
Vice ordförande 

 

Ej tjänstgörande  
ersättare 

 

Pernilla Fagerlönn (V) 
Monica Nordvall Hedström (M), kl. 13.00-17.20  

Övriga deltagande Ann-Katrin Karlsson 

Mats Pettersson  
Antero Ijäs 
Lennart Johansson 

Eva Olsson 
Esa Norojärvi 

Armi Rousu 
Mikael Karlberg 
Hans Forsström 

Tommy Nyström 
Sven-Erik Nilsson 

Rune Hedberg 
Thomas Gustafsson 
 

Kommunsekreterare 

Kommunchef 
Förvaltningschef MBR 
Förvaltningschef SAM 

VD Visit Gellivare Lapland 
Ledamot Visit Gellivare Lapland 

Hyresgästför. Region Norrland 
Hyresgästför. Gällivare 
Pwc, Luleå 

Ordförande revisionen 
Vice ordförande revisionen 

Revisionen 
Ekonom 

Utses att justera 
 

Lena Lindberg  

Justeringens plats  

och tid 

Förvaltningsbyggnaden, 2017-01-17, kl.16:00  

 
 

Underskrifter Sekreterare  

________________________ 
Ann-Katrin Karlsson  

 

Paragraf  §1 - §33  

 Ordförande  
________________________ 

Lars Alriksson  
 

 Justerande  
________________________ 
Lena Lindberg  
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 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Paragraf  §1 - §33  
 

Organ Kommunstyrelsen  
 

 

Sammanträdesdatum 2017-01-16  
 

 

Anslags uppsättande  2017-01-18  Anslags nedtagande 

 

2017-02-09  

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

 

Underskrift  

____________________________________ 
Ann-Katrin Karlsson  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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Delgivningar 5 

§ 2 8 
Delegationsanmälningar 8 

§ 3 12 

Kurser, konferenser och återkoppling 12 

§ 4 13 

Kommunchefens rapport 13 

§ 5 14 

Information om samhällsomvandlingen 14 

§ 6 15 
Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information 15 

§ 7 16 
Upphandling av livsmedel till Matlaget i Gällivare AB och Gällivare kommun 16 

§ 8 18 
Information om Projekt Swedish Lapland, besöksnäringsprojekt 18 

§ 9 19 
Information från hyresgästföreningen 19 

§ 10 20 

Ansvarsutövande 2016 Gällivare kommun 20 

§ 11 21 

Detaljbudget kommunstyrelsen 2017 21 

§ 12 23 

Förlängning av avtal beträffande Turistbyråns verksamhet 23 

§ 13 25 
Rapport enligt bolagsordningen för perioden juli-september 2016, Gällivare Energi 
AB 25 

§ 14 26 

Revidering av regler och riktlinjer för aktivitetsstöd till handikapporganisationer 26 

§ 15 28 

Fiberutbyggnadsplan för Gällivare kommun 28 

§ 16 29 

Friskvård och personalförmåner 29 

§ 17 32 
Utredning ledningsstruktur barn-, utbildning- och kulturnämnden 32 
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§ 18 35 

Ny förskola samt skola i Gällivare som ersättning för verksamhetslokaler i 

Malmberget 35 

§ 19 37 
Lina 3:37, begäran om övertagande av tillsyn gällande vattenskyddsområdet 
Sarkasvaara 37 

§ 20 39 

Överlåtelse av avvecklingslokaler 39 

§ 21 41 

Beslut om projektutveckling ersättning äldreboende Lövberga med lokalisering 
Repisvaara 41 

§ 22 43 
Parkeringsutredning Gällivare kommun 43 

§ 23 45 
Prissättning av tomtmarker på Repisvaara 45 

§ 24 48 

Beslut om samråd -Detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1 48 

§ 25 50 

Beslut om samråd -Detaljplan för Nikkaluokta by, del av Gällivare 
Kronoöverloppsmark 2:1 50 

§ 26 51 
Funktionshinderpolitiskt program, Gällivare kommun 2017-2020 51 

§ 27 54 
Delårsbokslut Lapplands kommunalförbund 2016-06-30 54 

§ 28 55 

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning 55 

§ 29 56 

Taxa för tömning av fettavskiljare 56 

§ 30 57 

Motion av Roland Axelsson (S) och Birgitta Larsson (S) - Äldreboende i Hakkas 57 

§ 31 60 
Motion av Johannes Sundelin (S) och Tomas Junkka (S) - 1 %-regeln vid 
nybyggnation av kommunala lokaler 60 

§ 32 62 

Tillsättning styrgrupp projekt 2000303 Multiaktivtetshuset 62 

§ 33 64 

Tillsättning styrgrupp projekt 2000202 Friidrottshall 64 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 1 
 

Delgivningar 

 
KS/2015:159   005 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Delgivningar 
 
1. 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 
  

2016:55 – Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret. 
2016:58 – Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i  
bostadsrättsform. 

2016:   - Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL 
för år 2017. 

2016:   - Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2017. 

2016:61 – Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2017. 
2016:62 – Vårdprisindex (VPI). 

2016:63 – Preliminärt omsorgsprisindex (OPI). 
2016:64 – Redovisningsfrågor 2016 och 2017. 

2016:70 – Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2017 för lokaler med avtal 
knutna till konsumentprisindex, KPI. 
 

2. KS 2016:777/732 
Personal från Nattavaara hemtjänst har den 1 november 2016 skickat en 

skrivelse angående den planerade omorganisationen av hemtjänsten. 
 
3. KS 2016:833/870 

Regeringskansliet har den 22 november 2016 meddelat att regeringen 
beslutat om en förlängd försöksperiod med två år för föreningen  

Laponiatjuottjudus, för förvaltning av världsarvet Laponia. 
 
4. KS 2016:859/422 

Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna har den 28 november 2016 
skickat information om Vattenmyndigheternas revision av åtgärds-

programmet 2017-2021. 
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5. KS 2016:880/431 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 2 december 2016 beslutat om utbetal-

ning under processen för miljöprövning av flottledsrestaurering. 
 

6. KS 2015:159/005 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 29 november 2016 beslutat  

bevilja stöd med 19 958 822 kronor till investeringar i ett fiberbaserat 
bredbandsnät och/eller radiolänk med NGA standard. 
 

7. KS 2016:888/751 
Gällivare kommuns revisorer har den 8 december 2016 har inkommit 

med en granskningsrapport gällande placerade barn och unga – sam-
verkan avseende hälso- och sjukvård. 
 

8. KS 2016:890/255 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 8 december 2016 beslutat bevilja  

Hakkasbygdens boende ekonomiska förening tillstånd att sätta upp in-
formationsskyltar belägna längs väg E10 inom Gällivare kommun. 
 

9. KS 2016:895/133 
Migrationsverket har den 12 december 2016 meddelat att de minskar  

antalet boenden. 
 
10. KS 2016:899/106 

Polisen och Gällivare kommun har undertecknat ett medborgarlöfte för 
2017. 

 
11. KS 2016:40/106 
Nyhetsbrev 4, november 2016 från Energikontoret Norr. 

 
12. KS 2016:41/106 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners ordförande har den  
22 december 2016 inkommit med en skrivelse. 
 

13. KS 2016:39/103 
Norrbottens kommuners nyhetsbrev 1 december 2016. 

 
14. KS 2016:42/265 
Laponia styrelseprotokoll 2016-09-28—29. 

 
15. KS 2016:33/530 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten, protokoll 2016-11-10. 
 

16. KS 2016:771/133 
Migrationsverket har beslutat bevilja Gällivare kommun 3 867 383 kronor 
för perioden 160201-160430 i ersättning för extraordinära kostnader för 

evakueringsplatser.  
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17. KS 2016:772/133 

Migrationsverket har beslutat bevilja Gällivare kommun 3 267 972 kronor 
för perioden 151202-160131 i ersättning för extraordinära kostnader för 

evakueringsplatser. 
 

18. 
Protokoll har inkommit från: 
- Kommunala pensionärsrådet 2016-10-14. 

- Samrådsgruppen för minoritetsspråk 2016-11-02 
- Service- och tekniknämnden 2016-11-08, 2016-12-06. 

- Socialnämnden 2016-11-29. 
- Rådet för funktionshinderfrågor 2016-12-13. 
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§ 2 
 

Delegationsanmälningar 

 
KS/2017:9  100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Anmälningar 

 
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen 

fattat följande beslut 
 

1. KS 2016:781/050 
2016-11-03, beslutat att anta anbud avseende utförande byggservice; 
byggnadsarbete, ramavtal. 

 
2. KS 2016:783/050 

2016-11-08, beslutat att anta anbud avseende utförande av byggservice; 
golvläggningsarbeten, ramavtal. 
 

3. KS 2016:794/050 
2016-11-09, beslutat att anta anbud avseende utförande av byggservice: 

målningsarbete, ramavtal 
 
4. KS 2016:798/164 

2016-11-14, yttrande gällande ansökan om antagning i Hemvärnet. 
 

5. KS 2016:813/534 
2016-11-21, yttrat sig till Länsstyrelsen Norrbotten gällande ansökan om 
kameraövervakning för rovdjursinventering inom Norrbottens län. 

 
6. KS 2016:822/050 

2016-11-23, beslutat att anta anbud gällande laboratorietjänster avgivet 
av ALcontrol AB. 
 

7. KS 2016:842/534 
2016-11-29, yttrat sig till Länsstyrelsen Norrbotten gällande kamera-

övervakning med drönare inom BD, AC och Y län. 
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8. AlkT 2016:34/7023 
2016-11-30, beslutat bevilja Brasserie JTA AB tillfälligt serveringstillstånd 

i Sporthallen Malmberget, 2016-12-08—2016-12-10. 
 

9. KS 2016:841/141 
2016-12-05, beviljat 6 500 kr i bidrag för år 2017 till Norrbottens  

Föreningsarkiv. 
 
10. KS 2016:750/106 

2016-12-12, yttrat sig till Riksidrottsförbundet om arrangörskap för  
SM-veckan vintern 2019 och 2020. 

 
11. KS 2016:887/534 
2016-12-12, yttrat sig till Länsstyrelsen Uppsala län gällande ansökan om 

kameraövervakning med drönare. 
 

12. KS 2016:897/534 
2016-12-14, yttrat sig till Länsstyrelsen i Stockholms län gällande  
ansökan om kameraövervakning med drönare. 

 
13. KS 2016:902/534 

2016-12-19, 2016-11-21, yttrat sig till Länsstyrelsen i Kronoborgs län 
gällande ansökan om kameraövervakning med drönare. 
 

14. KS 2016:913/534 
2016-12-21, yttrat sig till Länsstyrelsen Norrbotten gällande ansökan om 

kameraövervakning med drönare. 
 
Utvecklingschefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 

beslut 
 

15. KS 2016:816/141 
2016-11-23, beslutat om stöd med 25 000 kr för marknadsföring m.m. 
för skyltsöndag till Eriksson & Rönnqvist. 

 
16. KS 2016:809/141 

2016-11-23, beslutat om stöd med 20 000 kr för marknadsföring av  
näringslivsveckan 2017 till Expandum AB. 
 

Administrativ chef har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 
beslut 

 
17. KS 2016:853/054 

2016-12-14, beslutat om direktupphandling för ca 60 000 kr. av  
kompakthyllor för hängmappar till närarkiv.  
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18. KS 2016:854/054 
2016-12-14, beslutat om direktupphandling för 300 000 kr. av kompakt-

hyllor till centralarkivet. 
 

Lotterihandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat  
följande beslut 

 
19. KS 2016:795/800 
2016-11-21, beslutat att bevilja Gällivare Sportklubb (GSK) lotteritill-

stånd enligt 17 § lotterilagen för perioden 2016-11-21 – 2019-11-20. 
 

Vik. Alkoholhandläggare har på delegation av kommunstyrelsen fattat  
följande beslut 
 

20. AlkT 2016:35/7021 
2016-11-14, beslutat bevilja till Vitåforsklubben LKAB, Malmberget  

servering till slutet sällskap, 2016-11-26—2016-11-27. 
 
21. AlkT 2016:39/7023 

2016-11-30, beslutat bevilja Hakkas GoIF tillstånd för servering till slutet 
sällskap, 2016-12-17—2016-12-18.  

 
Vik. Minoritetsspråkshandläggaren har på delegation av kommun-
styrelsen fattat följande beslut 

 
22. KS 2016:715/805 

2016-11-18, beslutat bevilja 28 921 kr. till produktion av två musik-
videor. 
 

23. KS 2016:835/805 
2016-11-23, beslutat bevilja 4 000 kr. till julfirande med häst och släde 

till Lövberga vård- och omsorgsboende. 
 
24. KS 2016:834/805 

2016-11-23, beslutat bevilja 2 000 kr. till julfirande med Gällivares 
”egna” tomte till Lövberga vård-, och omsorgsboende. 

 
25. KS 2016:912/805 
2016-12-20, beslutat bevilja 35 000 kr. till Storlule Sameförening för  

minoritetsspråksträffar för äldre. 
 

26. KS 2016:856/805 
2016-12-20, beslutat bevilja 12 000 kr. till Kulturskolan för två föreställ-

ningar med den samiska teatern Giron Sámi Teáhter. 
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27. KS 2016:921/805 
2016-12-22, beslutat att bevilja 16 000 kr. till Kulturskolan till  föreställ-

ningen ”Várreviessom – livet på fjellet”. 
 

Kommunsekreteraren har på delegation av kommunstyrelsen fattat  
följande beslut 

 
28. KS 2016:915/004 
2016-12-21, beslutat att avslå begäran om utlämnande av uppgifter om 

förtroendevaldas personnummer och partibeteckningar till kommun-
granskning@gmail.com.  

 
29. Följande protokoll har inkommit; 
- Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-11-09, 2016-12-15. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14, 2016-12-19. 
 

 
 

   

mailto:kommungranskning@gmail.com
mailto:kommungranskning@gmail.com
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§ 3 
 

Kurser, konferenser och återkoppling 

 
KS/2017:11   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga ärendet till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger inga kurser vid kallelsens utskick. 
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§ 4 
 

Kommunchefens rapport 

 
KS/2016:3   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar Mats Pettersson, kommunchef, om 

pågående ärenden och aktuella händelser.  
 

Mats Pettersson informerar om; 
- Nyanlända 

- Styrgrupper, ingen info idag 
- Förskolesituationen, två nya avdelningar har öppnats Gräshoppan och 
Gläntan, en till avdelningen måste öppnas under året 

- Läge ARPen 
- Dundret. 

 
Underlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 248. 
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§ 5 
 

Information om samhällsomvandlingen 

 
KS/2017:12   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, förvaltningschef 

för samhällsbyggnadsförvaltningen, om pågående ärenden och aktuella 
händelser.  Informationen pågår kl. 09.55 – 10.30. 

 
Lennart Johansson informerar om: 

- Markförvärv Gojan 
- Köp-/flytt-/staket-/avvecklingsplan Malmberget 
- Östra Malmberget 

- Västra Malmberget 
- Detaljplaner 

- Vägar infrastruktur 
- Personella merkostnader 
- Avtal ersättning drift av Malmstaskolan 2017 

- Ersättning huvudmannaskap 
- Gällivare Energi AB 

- Kommunalhemmet. 
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§ 6 
 

Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information 

 
KS/2017:13   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att med anledning av informationen från ungdomsrådet ge kommun-

chefen i uppdrag att säkerställa ungdomsrådets remissfunktion, 
 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

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

ion. 
 
Bernt Nordgren (NS) informerar från rådet för funktionshinderfrågor 

2016-12-13. 
 

Lars Alriksson (M) och Fredric Olofsson (MaV) informerar från kommunala 
pensionärsrådet 2016-12-02. 
 

Pernilla Fagerlönn (V) informerar från samrådsgruppen för minoritets-
språk 2016-12-14. 

 
Maria Åhlén (S) informerar från ungdomsrådets 2016-12-19. 
 

Birgitta Larsson (S) informerar från folkhälsorådet 2016-12-01. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  
 

att med anledning av informationen från ungdomsrådet ge kommun-
chefen i uppdrag att säkerställa ungdomsrådets remissfunktion, 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag. 
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§ 7 
 

Upphandling av livsmedel till Matlaget i Gällivare AB och Gällivare  
kommun 

 
KS/2016:914   050 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta anbud från Martin & Servera AB samt att avtal tecknas för  
avtalstiden 2017-04-01—2019-03-31 med option på ett (1) + ett (1) år 
under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att 

förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt LOU. 
 

Ärendebeskrivning 
Ramavtalet på leverans av livsmedel med Martin & Servera AB löper ut 

2017-03-31. Inköpsfunktionen har därför i samarbete med Matlaget i 
Gällivare AB infordrat anbud för en ny avtalsperiod om två (2) år med 
option på ett (1) + ett (1) år enligt förfrågningsunderlag daterat  

2016-08-29. 
 

Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för Lagen om  
offentlig upphandling (LOU) och har genomförts som öppen upphandling.  
 

Ett anbud inkom från  
1. Martin & Servera AB, Umeå. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna beräknas till 17 MKR på årsbasis vilket innebär sänkta kost-

nader mot tidigare avtalsperiod med drygt 10 %. Av det upphandlade 
sortimentet består ca 30 % av ekologiska produkter. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Upphandlingen innebär mer ekologiska produkter som serveras vid skol-

måltiderna än vid tidigare avtalsperiod. 
 

Förslag till beslut 
 
att anta anbud från Martin & Servera AB samt att avtal tecknas för  

avtalstiden 2017-04-01—2019-03-31 med option på ett (1) + ett (1) år 
under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att 

förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt LOU. 
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Underlag 
1. Förfrågningsunderlag 2016-08-29. 

2. Kvalificering 2016-11-18. 
3. Utvärdering 2016-12-19. 

4. Sammanställning 2016-12-21. 
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§ 8 
 

Information om Projekt Swedish Lapland, besöksnäringsprojekt 

 
KS/2017:49   141 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Eva Olsson VD och Esa Norojärvi ledamot Visit Gällivare Lapland  

informerar vid dagens sammanträde om projekt Swedish Lapland,  
besöksnäringsprojekt. 

Informationen pågår kl. 10.30-11.05. 
 

Underlag 
1. Utveckling Turism i Sverige 2015. 
2. Tem 2015, Ekonomisk och sysselsättningsmässiga effekter av turism-

en i Gällivare kommun 2015. 
3. Product manual UK-final. 

4. 1511 Destination Capacity Building in Swedish Laplan, aktiviteter blå, 
grön, gul. 
5. Winter Wonderland Weekend in Gällivare med programförslag EN. 
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§ 9 
 

Information från hyresgästföreningen 

 
KS/2017:50   011 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Armi Rousu, bostadspolitisk utredare, Luleå och Mikael Karlberg  

ordförande i hyresgästföreningen i Gällivare informerar vid dagens  
sammanträde. 

Informationen pågår kl. 11.05-12.05. 
 

Punkter under informationen; 
- Bostadspolitik med bland annat allmännyttans roll 
- Hyresgästföreningens syn på samhällsomvandlingen och konsekvenser 

för hyresgästerna 
- Departementsskrivelsen om ersättning vid expropriation av bostäder 

- Investeringsstödets utformning 
- Samverkansmöjligheter, frågor m.m. 
 

Underlag 
1. Presentation. 
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§ 10 
 

Ansvarsutövande 2016 Gällivare kommun 

 
KS/2017:51   007 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga ärendet med godkännande till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är styrelsens och 

övriga nämnders ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamåls-
enlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig del av reviso-

rernas årliga granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt uppdrag 
från fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella bedömning-

en fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och  
resultatet i förhållande till fullmäktiges uppdrag.  
 

För 2016 års verksamhet har revisionen beslutat att genomföra den  
årliga ansvarsutövningen med inriktning på: 

 
- Ledning och styrning 
- Intern kontroll. 

 
Hans Forsström, pwc samt Gällivare kommuns revisorer Tommy  

Nyström, Sven-Erik Nilsson, och Rune Hedberg deltar mellan kl. 13.00 
och 14.15.  
 

Underlag 
1. Skrivelse 2017-01-02 med diskussionsunderlag. 

 
 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  21  (65) 
   
 

 

2017-01-16  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 11 
 

Detaljbudget kommunstyrelsen 2017 

 
KS/2016:212   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ur anslaget ”Ks förfogande drift” verksamhet 941 med ansvar 80  

anvisa 259 000 kronor till ansvar 193 verksamhet 4507, 
 
att fastställa förslag till detaljbudget 2017 för kommunstyrelsen inklusive 

LKF, 
 

att ekonomienheten får i uppdrag att analysera kostnader under tre  
senaste åren, fria nyttigheter LKF, 

 
att redovisningen sker under första kvartalet 2017. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2016-12-19 presente-

rades kommunstyrelsens detaljbudget. Härvid konstaterades att budge-
ten exklusive LKF-delen låg inom beslutad ram, med ett överskott om 
71 tkr för kommunstyrelsens område. Beträffande LKF-budgeten förelåg 

ett underskott om 330 tkr, beroende på att budget avseende fria nyttig-
heter inte räckte till för de faktiska kostnaderna. Efter avdrag för kvarva-

rande överskott i övrigt inom kommunstyrelsens budget kvarstår således 
259 tkr att täcka. Då det föreligger ett uppdrag om att under 2017 se 
över hela kommunledningskontorets verksamhet, föreslås att underfinan-

sieringen av LKF budget 2017 finansieras genom ett engångsanslag ur 
anslaget ”Ks förfogande drift”. Detta anslag uppgår i 2017 års budget till 

3 000 tkr. 
 
Thomas Gustafsson, ekonom informerar kl. 14.30-15.00. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget finansieras inom fastställda budgetramar. 
 
Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att ur anslaget ”Ks förfogande drift” verksamhet 941 med ansvar 80  
anvisa 259 000 kronor till ansvar 193 verksamhet 4507, 
 

att fastställa förslag till detaljbudget 2017 för kommunstyrelsen inklusive 
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LKF. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens detaljbudget 2017. 

2. LKF detaljbudget 2017. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  
 

att ur anslaget ”Ks förfogande drift” verksamhet 941 med ansvar 80  
anvisa 259 000 kronor till ansvar 193 verksamhet 4507, 

 
att fastställa förslag till detaljbudget 2017 för kommunstyrelsen inklusive 
LKF, 

 
att ekonomienheten får i uppdrag att analysera kostnader under tre  

senaste åren, fria nyttigheter LKF 
 
att redovisningen sker under första kvartalet 2017. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag. 
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§ 12 
 

Förlängning av avtal beträffande Turistbyråns verksamhet 

 
KS/2016:829   141 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att befintligt koncessionsavtal med Visit Gellivare Lapland avseende drift 

av Gällivare Tourist Center förlängs till och med 31 december 2017, samt 
 
att utvecklingsenheten får uppdrag att inleda upphandling av turistbyrå-

tjänster så att nytt upphandlat avtal kommer att gälla från och med  
1 januari 2018. 

 
Jäv  

Stig Eriksson (V) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller  
beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun har tecknat koncessionsavtal med Visit Gellivare Lap-

land ek. för. innebärande att företaget driver Gällivare Tourist Center 
(Gällivare turistbyrå). Avtalet har förlängts att gälla t o m 2016-12-31. 
Mot bakgrund av ändrade bestämmelserna om koncession i Lagen om of-

fentlig upphandling bör turistbyråtjänster upphandlas. Detta bör ske 
snarast möjligt under första halvåret 2017 för att ett nytt avtal ska träda 

i kraft fr o m 1 januari 2018. För att skapa tid för upphandlingen bör där-
för befintligt koncessionsavtal förlängas.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
I budget finns medel avsatta för turistbyråverksamheten. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms medföra positiva konskevenser för barn och ungdomar 

då verksamheten bidrar till Gällivares attraktivitet. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att befintligt koncessionsavtal med Visit Gellivare Lapland avseende drift 
av Gällivare Tourist Center förlängs till och med 31 december 2017, samt 

 
att utvecklingsenheten får uppdrag att inleda upphandling av turistbyrå-
tjänster så att nytt upphandlat avtal kommer att gälla från och med  

1 januari 2018. 
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Underlag 

1. Koncessionsavtal inkl. bilaga Drift av Gällivare Turistbyrå. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 261. 

 
Yrkande   

Fredric Olofsson (MaV) yrkar  
 
att befintligt koncessionsavtal med Visit Gellivare Lapland avseende drift 

av Gällivare Tourist Center förlängs till och med 31 december 2017, samt 
 

att utvecklingsenheten får uppdrag att inleda upphandling av turistbyrå-
tjänster så att nytt upphandlat avtal kommer att gälla från och med  
1 januari 2018. 

 
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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§ 13 
 

Rapport enligt bolagsordningen för perioden juli-september 2016,  
Gällivare Energi AB 

 
KS/2016:36   107 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att med beaktande lägga rapporten i enlighet med bolagsordningen till 
handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Gällivare Energi AB skall enligt bolagsordningen inkomma med en rapport 

till kommunstyrelsen. 
 

Gällivare Energi AB har den 16 november 2016 inkommit med en kvar-
talsrapport för perioden juli – september 2016. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att med beaktande lägga rapporten i enlighet med bolagsordningen till 
handlingarna.  

 
Underlag 

1. Rapport 2016-11-15. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 262. 
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§ 14 
 

Revidering av regler och riktlinjer för aktivitetsstöd till handikapporgani-
sationer 

 
KS/2016:645   003 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta förslag på revidering av regler och riktlinjer för aktivitetsstöd till 
handikapporganisationer att gälla från och med 2017. 
 

Ärendebeskrivning 
Nämnd- och utredning har uppmärksammat behov av revidering av reg-

ler och riktlinjer för aktivitetsstöd till handikapporganisationer. Antal 
medlemmar i föreningar har sjunkit och storleken på föreningar varierar 

stort, för år 2016 var det från 21 medlemmar upp till 191 medlemmar. 
Enligt aktuella riktlinjer ska förening för att få kommunalt aktivitetsstöd 
ha minst 50 medlemmar.  

 
Omvärldbevakning i Norrbotten visar på att Piteå kommun bland annat 

har som krav för föreningsbidrag att föreningen ska ha antagna stadgar 
och minst tio medlemmar som betalat medlemsavgift föregående verk-
samhetsår.  

 
I Kalix kommun får varje stödberättigad förening ett grundbidrag på  

1 000 kr samt 45 kr/medlem som har betalat medlemsavgiften för senast 
avslutat verksamhetsår och som är bosatt i Kalix kommun. Medlemskap 
av tillfällig eller passiv karaktär accepteras inte.  

 
Jokkmokk kommun betalar i dagsläget inte ut verksamhetsbidrag till 

denna typ av föreningar men det är en pågående diskussion mellan 
kommunstyrelsen och kultur/fritid om kommunen ska ge bidrag. 
 

Rådet för funktionshinderfrågor har fått ta del av förslag på revideringen 
och är positiva till detta förslag. 

 
Bedömning 
Dokumentet bör ändra namn från ”Regler och riktlinjer för aktivitetsstöd 

till handikapporganisationer” till endast ”Riktlinjer för aktivitetsstöd till 
handikapporganisationer” i likhet med övriga riktlinjer. Då föreningslivet 

inte är lika stort idag bör det finnas möjlighet till halverat grundbidrag för 
föreningar som inte når upp till kravet på 50 medlemmar för att beviljas 
bidrag. För halverat grundbidrag bör det vara krav på 25 medlemmar.  
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Krav på att visa på en skriftligen vald styrelse och skriftliga stadgar bör 
läggas till i Gällivare kommuns riktlinjer utöver det föreningarna ska upp-

fylla enligt nuvarande riktlinjer. Detta är t ex något som sociala förening-
ar/organisationer inom socialnämndens ansvarsområde i Gällivare kom-

mun ska uppfylla för bidrag. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Grundbidraget till varje förening är i dagsläget 6 000 kronor. Aktivitets-
stödet är 40, 80 respektive 150 kronor per medlem beroende på vilken 

förening man tillhör.  
 

Förslag till revidering innebär att föreningar som inte uppfyller kravet för 
helt grundbidrag men kravet för halverat grundbidrag får 3 000 kronor 
samt aktivitetsstöd som är 40, 80 respektive 150 kronor per medlem  

beroende på förening. Bedömningen är att förslag till förändring ryms 
inom befintlig budget. Budget för föreningsbidrag till handikappföreningar 

finns hos nämnd- och utredningsenheten. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Aktivitetsstöd utgår för alla medlemmar oavsett ålder. För barn och unga 
med funktionsnedsättning är det positivt att föreningar kan få aktivitets-

stöd.  
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att anta förslag på revidering av regler och riktlinjer för aktivitetsstöd till 
handikapporganisationer att gälla från och med 2017. 
 

Underlag 
1. Förslag på revidering av regler och riktlinjer för aktivitetsstöd till  

handikapporganisationer. 
2. Jämförelse. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 263. 
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§ 15 
 

Fiberutbyggnadsplan för Gällivare kommun 

 
KS/2016:857   005 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta ”Fiberutbyggnadsplan för Gällivare kommun” enligt förslag. 

 
Ärendebeskrivning 
I slutet av maj 2016 antog kommunfullmäktige 2016-05-23 § 120 den 

föreslagna bredbandsstrategin för Gällivare kommun.  
 

Bredbandsstrategin fastställer att kommunstyrelsen ska fatta beslut om 
orter och områden där det kommunala bredbandsnätet ska byggas ut, 

samt prioritering mellan dessa orter och områden.  
 
I ”Fiberutbyggnadsplan för Gällivare kommun”, finns en föreslagen plan 

för utbyggnaden av det kommunala fibernätet. Planen sträcker sig fram 
till år 2021. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
I bredbandsstrategin finns det en ekonomisk modell för den planerade  

fiberutbyggnaden, som visar möjliga ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Bredbandsutbyggnaden kommer generellt att ge mycket positiva effekter 
för barn och ungdomar. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta ”Fiberutbyggnadsplan för Gällivare kommun” enligt förslag. 

 
Underlag 

1. Fiberutbyggnadsplan för Gällivare kommun. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 264. 
 

Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (MaV), 

Jeanette Wäppling (V), Magnus Johansson (S) och Stefan Ovrell (MP) 
 
att anta ”Fiberutbyggnadsplan för Gällivare kommun” enligt förslag. 
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§ 16 
 

Friskvård och personalförmåner 

 
KS/2016:585   026 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att Riktlinjer för hälsofrämjande arbete och friskvårdsverksamhet i  

Gällivare kommun (KS/2008:544) upphör, 
 
att anta nya/reviderade Rutiner för friskvård och personalförmåner, 

 
att behålla nuvarande personalförmåner, 

 
att påbörja en ny upphandling av styrketräning, 

 
att uppdra till personalenheten, ekonomienheten och kommunchefen att 
gå igenom behov av tilläggsanslag och lämna förslag på finansiering, 

 
att hänskjuta begäran om ramökning från och med år 2018 till budget-

arbetet för 2018. 
 
Ärendebeskrivning 

Sedan drygt tio år har Gällivare kommun arbetat systematiskt med för-
måner och friskvård för personalen. Medarbetarna är mycket nöjda med 

personalförmånerna och friskvårdstimmen nyttjas frekvent. Men det 
framförs också önskemål om nya, utökade eller ändrade förmåner.  
Budgeten för friskvård och personalförmåner har minskat med 93 000 kr 

sedan 2005, och de riktlinjer som finns för arbetet är gamla och behöver 
revideras.  

 
En utredning har gjorts av önskemål/förslag på nya förmåner, de för-
måner som finns idag och kostnaden för detta. Rabatterad tandvård och 

löneväxling för ögonoperation har utretts, men rekommenderas inte som 
personalförmån i Gällivare kommun. Med ett underskott på kontot för 

personalpolitiska åtgärder är det inte realistiskt med utökade förmåner, 
utan det viktigaste är att behålla och förstärka friskvården inom de  
områden som fungerar bra.  

 
Personalenheten föreslår att nuvarande personalförmåner behålls, och  

att nya upphandlingar för styrketräning och personalfest görs när det är 
aktuellt.   
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Ekonomiska konsekvenser 
Tabell se beslutsunderlag 1.  

 
2016 beräknas personalförmåner och friskvård att kosta ca 525 000 kro-

nor mer än vad det finns budget för. Kostnadstäckning för nyttjandet av 
personalförmåner och prishöjningar har tidigare år skett genom interna 

justeringar i personalenhetens budget. För att täcka underskottet för per-
sonalfesten sköt förvaltningarna 2015 till medel i förhållande till antalet 
medarbetare, och har lovat göra detsamma i år. 

 
För att kunna behålla de personalförmåner som finns idag, och möta  

troliga prishöjningar krävs ett tillskott med 645 000 kr per år fr.o.m. 
2018 samt kostnadstäckning för personalförmåner 190 000 kr 2017 och 
kostnadstäckning personalfest 335 000 kr 2017. 

 
Om personalenheten inte får full kostnadstäckning för personalför-

månerna, måste beslut tas om vilken/vilka förmåner som ska tas bort. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga direkta konsekvenser. 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att Riktlinjer för hälsofrämjande arbete och friskvårdsverksamhet i  
Gällivare kommun (KS/2008:544) upphör, 
 

att anta nya/reviderade Rutiner för friskvård och personalförmåner, 
 

att behålla nuvarande personalförmåner, 
 

att påbörja en ny upphandling av styrketräning, 
 
att uppdra till personalenheten, ekonomienheten och kommunchefen att 

gå igenom behov av tilläggsanslag och lämna förslag på finansiering, 
 

att hänskjuta begäran om ramökning från och med år 2018 till budget-
arbetet för 2018. 
 

Underlag 
1. Tabell.  

2. Utredning Friskvård och personalförmåner. 
3. Beslut Personalpolitiska åtgärder KS 2003-09-08 § 184. 
4. Riktlinjer för hälsofrämjande arbete och friskvårdsverksamhet i  

Gällivare kommun KS/2008:544. 
6. Rutiner för friskvård och personalförmåner. 
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7. Jämförelsemall för Riktlinjer hälsofrämjande arbete och Rutiner för 
friskvård och personalförmåner. 

9. Rapport Attraktiv arbetsgivare KS/2014:282. 
10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 265. 

 
Yrkande   

Stefan Ovrell (M) yrkar  
 
att Riktlinjer för hälsofrämjande arbete och friskvårdsverksamhet i  

Gällivare kommun (KS/2008:544) upphör, 
 

att anta nya/reviderade Rutiner för friskvård och personalförmåner, 
 
att behålla nuvarande personalförmåner, 

 
att påbörja en ny upphandling av styrketräning, 

 
att uppdra till personalenheten, ekonomienheten och kommunchefen att 
gå igenom behov av tilläggsanslag och lämna förslag på finansiering, 

 
att hänskjuta begäran om ramökning från och med år 2018 till budget-

arbetet för 2018. 
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§ 17 
 

Utredning ledningsstruktur barn-, utbildning- och kulturnämnden 

 
KS/2016:819   001 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tillskjuta 125 Kkr för utredning av ledningsstruktur inom barn-,  

utbildning- och kulturförvaltningen, 
 
att övrigt får finansieras inom barn-, utbildning- och kulturnämndens 

ram, 
 

att medlen överförs från 941 ansvar 80 ks förfogande drift till 60010 
verksamhet 4012 gemensam utveckling, 

 
att medel tas ur 2017 års budget,  
 

att barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott väljs till styr-
grupp för utredning av ledningsstruktur, 

 
att kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för 
nämndspecifika utredningar samt finansieringar av dessa lyfts upp för 

beslut under första halvåret 2017. 
 

Ajournering kl. 15.55-16.00. 
 
Reservation 

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

 
Ärendebeskrivning 
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen består av förskola, skola,  

kostenhet och kultur. Cheferna i förvaltningens olika delar har ansvar för 
mellan 4 och drygt 50 anställda. Inför skolstrukturomvandlingen bör  

rektorsorganisationen ses över och i samband med det är det lämpligt att 
hela ledningsstrukturen ses över. Utredningen av detta bör göras av en 
utomstående person. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19 december 2016 § 266 att 

lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 16 januari 
2017. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Utredningen medför kostnader men kan leda till effektiviseringar.  

Utredningskostnaderna beräknas till 250 Kkr. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta   

 
att tillskjuta 250 Kkr för utredning av ledningsstruktur inom barn-,  

utbildning- och kulturförvaltningen, 
 
att medlen överförs från 941 ansvar 80 ks förfogande drift till 60010 

verksamhet 4012 gemensam utveckling, 
 

att medel tas ur 2017 års budget,  
 
att barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott väljs till styr-

grupp för utredning av ledningsstruktur. 
 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Organisationsschema. 

3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-11-08 § 145. 
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-12-06 § 183. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 266. 
 
Yrkande   

Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Stefan Ovrell (M) 
 

att tillskjuta 125 Kkr för utredning av ledningsstruktur inom barn-,  
utbildning- och kulturförvaltningen, 
 

att övrigt får finansieras inom barn-, utbildning- och kulturnämndens 
ram, 

 
att medlen överförs från 941 ansvar 80 ks förfogande drift till 60010 
verksamhet 4012 gemensam utveckling, 

 
att medel tas ur 2017 års budget,  

 
att barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott väljs till  

styrgrupp för utredning av ledningsstruktur, 
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att kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för 
nämndspecifika utredningar samt finansieringar av dessa lyfts upp för 

beslut under första halvåret 2017. 
 

Birgitta Larsson (S) yrkar 
 

att yrka avslag med motiveringen att barn-, utbildning- och kulturnämn-
den finansierar utredningen av ledningsstruktur inom egen rambudget, 
 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för 
nämndspecifika utredningar samt finansieringar av dessa lyfts upp för 

beslut under första halvåret 2017. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag mot Birgitta Larssons 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  

ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette 
Wäppling m.fl. förslag. 
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§ 18 
 

Ny förskola samt skola i Gällivare som ersättning för verksamhetslokaler i 
Malmberget 

 
KS/2016:821   290 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i nära samverkan med 
barn-, utbildning- och kulturförvaltningen påbörja arbetet med en för-
skola och skola som ersättning för verksamhetslokaler i Malmberget. 

 
Ärendebeskrivning 

Den pågående samhällsomvandlingen där stora delar av Malmberget  
avvecklas gör att både boende, företag och offentliga verksamheter  

behöver finna nya hem och lokaler. När strukturen för människors  
boende förändras, ändras också geografin för var förskolor och skolor 
behöver lokaliseras. 

 
Med ett ökat antal bostäder i Gällivare kommer nuvarande förskolor och 

skolor inte att ha tillräckligt antal platser för de boende i nuvarande upp-
tagningsområden. Tomt för förskola och skola finns avsatt i anslutning till 
de planerade bostadsområdena på Repisvaara. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden kan beräknas när möjligheter till samordnad verksamhet samt 
volymberäkning genomförts. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förskolor och skolor i närheten av bostadsområden. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i nära samverkan med 

barn-, utbildning- och kulturförvaltningen påbörja arbetet med en för-
skola och skola som ersättning för verksamhetslokaler i Malmberget. 
 

Underlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-11-08 § 146. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 267. 
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Yrkande   
Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i nära samverkan med 

barn- utbildning- och kulturförvaltningen påbörja arbetet med en förskola 
och skola som ersättning för verksamhetslokaler i Malmberget. 
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§ 19 
 

Lina 3:37, begäran om övertagande av tillsyn gällande vattenskydds-
området Sarkasvaara 

 
KS/2016:805   221 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att begära att miljö- och byggnämnden övertar tillsynen över vatten-
skyddsområdet Sarkasvaara från länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 

Ärendebeskrivning 
Vattenskyddsområdet för Gällivare kommuns huvudvattentäkt fastställ-

des av länsstyrelsen 2004. Eftersom länsstyrelsen fastställde vatten-
skyddsområdet, är det också länsstyrelsen som har tillsynen och ska se 

till att de skyddsföreskrifter som finns, efterlevs. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att nämnden besitter bra lokala  

kunskaper om området och har större möjlighet att utföra akut tillsyn vid 
anmälningar än länsstyrelsen som är i Luleå. I flera av Norrbottens  

kommuner, som t.ex. i Luleå och Kiruna har den lokala myndigheten 
övertagit tillsynen eller begärt att få överta tillsynen. 
 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 19 december 2016 § 268 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 16 januari 

2017. 
 
Antero Ijäs, förvaltningschef miljö-, bygg- och räddningsnämnden  

informerar kl. 09.45-09.50. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända ekonomiska konsekvenser.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser. 

 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att begära att miljö- och byggnämnden övertar tillsynen över vatten-

skyddsområdet Sarkasvaara från länsstyrelsen i Norrbottens län. 
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Underlag 
1. Miljö-, och byggnämnden 2016-11-10 § 114. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 268. 
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§ 20 
 

Överlåtelse av avvecklingslokaler 

 
KS/2016:845   250 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna upprättade överlåtelseavtal, samt  

 
att uppdra till kommunstyrelsen ordförande och chefen för samhälls-
byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt avtal rörande ersättning för avvecklingslokaler i Malmberget, beslut 
i KF den 7 november 2016, § 210, ska kommunen överlåta de fastigheter 

som avtalet omfattar till LKAB. Vidare ska till fastighetsöverlåtelse biläg-
gas särskilda avtal som reglerar de villkor på vilka kommunen har rätt att 
nyttja respektive avvecklingslokal inom fastigheten efter äganderätts-

övergången av de aktuella fastigheterna. Ersättningsavtalet är villkorat 
så tillvida att avtalet förfaller om bl.a. inte LKAB och kommunen senast 

den 31 januari 2017 ingått fastighetsöverlåtelseavtal avseende samtliga i 
avtalet angivna fastigheter. Vidare följer av avtalet att kommunstyrelsen 
är behörig att för kommunens räkning ingå avtal om överlåtelse av  

fastigheterna. Köpeskillingen för fastigheterna utgör en del av den totala 
ersättningen för kommunens avvecklingslokaler i Malmberget. 

 
Förslag till fastighetsöverlåtelseavtal respektive nyttjanderättsavtal har 
därför upprättats i enlighet med ersättningsavtalet för att fullgöra ersätt-

ningsavtalet i denna del innan den 31 januari 2017. Avtalen utgör bilagor 
till överlåtelseavtalet. 

 
Överlåtelseavtalen utgörs av ett samlat överlåtelseavtal förutom för del 
av fastigheten Malmberget 2:11 (Lövberga), där separat överlåtelseavtal 

upprättats på grund av att fastighetsbildningsförrättning avseende  
avstyckning av del av fastighet ännu inte slutförts. 

 
Hyresavtal i enlighet med ersättningsavtalet samt överlåtelseavtalen  
upprättas enligt bilagt förslag till avtal för samtliga överlåtna fastigheter 

förutom för Gunillaskolan, där ett sedvanligt hyreskontrakt upprättas  
eftersom kommunen endast nyttjar en mindre del av lokalytan.  

 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 15 december 
2016 § 158 att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 

16 januari 2017. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Köpeskillingen för fastigheterna kommer att erläggas av LKAB genom 

fullgörande av utbetalningsplanen för ersättningen enligt ersättnings-
avtalet.  

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

barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
att godkänna upprättade överlåtelseavtal, samt  
 

att uppdra till kommunstyrelsen ordförande och chefen för samhälls-
byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen. 

 
Underlag 
1. Fastighetsöverlåtelseavtal, avvecklingslokaler, Malmberget. 

2. Hyresavtal, avvecklingslokaler, Malmberget. 
3. PM rörande hyresavtalen för avvecklingslokaler. 

4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-12-15 § 158. 
 
Yrkande   

Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS) 
 

att godkänna upprättade överlåtelseavtal, samt  
 
att uppdra till kommunstyrelsen ordförande och chefen för samhälls-

byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen. 
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§ 21 
 

Beslut om projektutveckling ersättning äldreboende Lövberga med  
lokalisering Repisvaara 

 
KS/2015:80   042 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att påbörja projektutveckling av ersättning äldreboende Lövberga med 
lokalisering Repisvaara nordvästra, enligt underlag.    
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 

Protokollsanteckning   
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet: 
Socialdemokraterna anser att projektutveckling av Ersättning äldre-

boende påbörjas, dock ej med lokalisering Repisvaara nordvästra då vi 
anser att äldreboendet skall placeras mer centralt. Vi anser det anmärk-

ningsvärt att Majoritetspartierna ej tagit hänsyn till de skrivelser som 
pensionärsorganisationerna lämnat in avseende placering av det nya 
äldreboendet, där pensionärsorganisationerna är emot lokalisering av 

äldreboendet på Repisvaara. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 2016-02-11  
enligt KS/2016:113-216 § 6 att i samverkan med socialnämnden arbeta 

fram ett programarbete för äldreboende med placering Vassara.  
 

Styrgruppen för projektet beslutade 2016-04-22, efter genomförd  
alternativanalys, att lokalisering Vassara inte är aktuell och förordade ny 
lokalisering Repisvaara. 

 
I detaljplan för del av Repisvaara inom del av Gällivare 12:74 samt  

Gällivare 5:13, antagen av KF 2016-10-03, finns anvisad plats för skola, 
vård och bostäder, på vilken även det nya äldreboendet avses att place-
ras. Skulle denna plats inte vara tillräcklig finns möjlighet att utarbeta ny 

detaljplan för angränsande mark, söder om den antagna detaljplanen.           
 

Agneta Nilsson Vaara, projektledare informerade på kommunstyrelsens 
samhällsplaneringsutskott sammanträde 15 december 2016 om: 
- syfte/mål 

- lokaliseringsutredning 
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- alternativanalys 
- Repisvaara nordväst detaljplan 

- förslag/illustration 
- tidplan. 

 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 15 december 

2016 § 159 att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 
16 januari 2017. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Medel har anvisats för projektet med 182 000 tkr i investeringsbudget. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ingen direkt påverkan på barn och ungdomar. Dock förväntas lokali-

seringen av äldreboendet; i närheten av planerad ny förskola/skola på 
Repisvaara, att i förlängningen ge en positiv påverkan på barn och ung-

domar.   
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen  
att besluta  

 
att påbörja projektutveckling av ersättning äldreboende Lövberga med 
lokalisering Repisvaara nordvästra, enligt underlag.    

 
Underlag 

1. Plankarta, Detaljplan för del av Repisvaara inom del av Gällivare 12:74 
samt Gällivare 5:13. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-12-15 § 159. 

 
Yrkande   

Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS) 
 
att påbörja projektutveckling av ersättning äldreboende Lövberga med 

lokalisering Repisvaara nordvästra, enligt underlag.    
 

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att påbörja projektutveckling av ersättning äldreboende Lövberga med 

lokalisering Gällivare. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag mot Birgitta Larssons 

förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette 
Wäppling m.fl. förslag. 
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§ 22 
 

Parkeringsutredning Gällivare kommun 

 
KS/2015:583   514 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta remissutlåtande för utredning av parkeringssituationen i  

Gällivare kommun, 
 
att godkänna föreslagen handlingsplan för fortsatt arbete med  

parkeringssituation i centrala Gällivare. 
 

Protokollsanteckning   
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet: 

Vad gäller parkeringshus i Kyrkallén så anser socialdemokraterna att det 
inte är relevant med 400-500 parkeringsplatser på den ytan. Vad gäller 
parkeringshus på kvarteret Gamla skolan, vill socialdemokraterna ha  

området som ett förtätningsområde för bostäder. Dessutom anser social-
demokraterna att Gällivare ej skall införa parkeringsavgifter då vi är emot 

avgiftsbelagda parkeringar. I stället bör parkeringsskiva införas. De det 
för närvarande inte är aktuellt med parkeringshus på Wassara 10 anser 
socialdemokraterna att parkeringsbehovet för de kommunalanställda 

måste tillgodoses på annan plats. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en övergripande parke-
ringsutredning för centrala Gällivare. Denna utredning skickades sedan 

på remiss till samtliga nämnder inom kommunen, TOP bostäder AB samt 
alla politiska partier. Utifrån den gjorda utredningen och inkomna re-

missvar har en handlingsplan tagits fram, där föreslås hur kommunen nu 
konkret kan gå vidare i arbetet med parkeringssituationen i centrala  
Gällivare.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

En förbättrad parkeringssituation och en ökad trafiksäkerhet innebär  
positiva konsekvenser för barn och ungdom. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
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att anta remissutlåtande för utredning av parkeringssituationen i  

Gällivare kommun, 
 

att godkänna föreslagen handlingsplan för fortsatt arbete med parke-
ringssituation i centrala Gällivare. 

 
Underlag 
1. Remissutlåtande. 

2. Handlingsplan – fortsatt arbete parkeringssituation. 
3. Utredning av parkeringssituationen i Gällivare kommun. 

4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-12-15 § 162. 
 
Yrkande   

Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V) 
och Birgitta Larsson (S) 

 
att anta remissutlåtande för utredning av parkeringssituationen i  
Gällivare kommun, 

 
att godkänna föreslagen handlingsplan för fortsatt arbete med  

parkeringssituation i centrala Gällivare. 
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§ 23 
 

Prissättning av tomtmarker på Repisvaara 

 
KS/2016:717   206 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att köpeskillingen för enfamiljshustomterna för Repisvaara södra etappen 

1 ska vara 400 000 kr/tomt i nedre zonen och 450 000 kr/tomt i övre  
zonen, se bifogad karta, för en standardtomt på 750 m2, 
 

att köpeskillingen ska regleras med +/- 100 kr/m2 för tomter under eller 
över standardstorleken 750 m2, 
 

att tomterna erbjuds till försäljning i tomtkön enligt turordning,  

 
att köparen förbinder sig att inom 3 år från tillträdesdagen på fastigheten 
ha färdigställt avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten anses fullgjord 

när miljö- och byggförvaltningen utfärdat slutbevis, 
 

att om köparen inte fullgjort sina byggnadsskyldigheter inom överens-
kommen tid skall köparen till kommunen betala ett vite om 200 000 kro-
nor, 

 
att köparen inte utan säljarens medgivande får överlåta fastigheten innan 

byggnadsskyldigheten är fullgjord. 
 
Ärendebeskrivning 

Som ett led i förverkligandet av visionen om ”En arktisk småstad i 
världsklass” utvecklas Repisvaara som bostadsområde. Kommunen an-

lägger infrastruktur och tar fram tomter för enfamiljs- och flerfamiljshus 
på Repisvaara södra i två etapper. Detaljplan för etappen 1 har vunnit 
laga kraft 2016-03-04 och 59 enfamiljshustomter är avstyckade i stor-

lekar mellan 711 och 867 m2, där standardstorleken är ca 750 m2. För 
första etappen beräknas säljstart för tomter till våren 2017.  

 
Parametrar som ligger till grund för prissättningen av enfamiljshustomter 
i etapp 1 är kostnader bland annat för detaljplanering, projektering, 

markköp och anläggande av infrastruktur, samt differentierad prissätt-
ning kopplat till olika värdeområden inom kommunen och till olika lägen 

inom området etappen 1. Dessutom tillkommer viss anpassning av pris-
sättningen till rådande marknadsförhållanden på småhustomtmarknaden.  
 

Vite vid utebliven byggnation inom 3 år från tillträdesdagen föreslås  
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utgöra 200 000 kr vilket motsvarar ungefär 50 % av köpeskillingen. 
 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 15 december 
2016 § 163 att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 

16 januari 2017. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nya tomter på Repisvaara södra medför nya bostadsområden som också 

kan komma barn och unga till del. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att köpeskillingen för enfamiljshustomterna för Repisvaara södra etappen 
1 ska vara 400 000 kr/tomt i nedre zonen och 450 000 kr/tomt i övre  
zonen, se bifogad karta, för en standardtomt på 750 m2, 

 
att köpeskillingen ska regleras med +/- 100 kr/m2 för tomter under eller 

över standardstorleken 750 m2, 
 

att tomterna erbjuds till försäljning i tomtkön enligt turordning,  

 
att köparen förbinder sig att inom 3 år från tillträdesdagen på fastigheten 

ha färdigställt avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten anses fullgjord 
när miljö- och byggförvaltningen utfärdat slutbevis, 
 

att om köparen inte fullgjort sina byggnadsskyldigheter inom överens-
kommen tid skall köparen till kommunen betala ett vite om 200 000 kro-

nor, 
 
att köparen inte utan säljarens medgivande får överlåta fastigheten innan 

byggnadsskyldigheten är fullgjord. 
 

Underlag 
1. Karta zonindelning. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-12-15 § 163. 

 
Yrkande   

Jeanette Wäppling (V) yrkar  
 

att köpeskillingen för enfamiljshustomterna för Repisvaara södra etappen 
1 ska vara 400 000 kr/tomt i nedre zonen och 450 000 kr/tomt i övre  
zonen, se bifogad karta, för en standardtomt på 750 m2, 
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att köpeskillingen ska regleras med +/- 100 kr/m2 för tomter under eller 
över standardstorleken 750 m2, 
 

att tomterna erbjuds till försäljning i tomtkön enligt turordning,  

 
att köparen förbinder sig att inom 3 år från tillträdesdagen på fastigheten 

ha färdigställt avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten anses fullgjord 
när miljö- och byggförvaltningen utfärdat slutbevis, 
 

att om köparen inte fullgjort sina byggnadsskyldigheter inom överens-
kommen tid skall köparen till kommunen betala ett vite om 200 000 kro-

nor, 
 
att köparen inte utan säljarens medgivande får överlåta fastigheten innan 

byggnadsskyldigheten är fullgjord. 
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§ 24 
 

Beslut om samråd -Detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 
76:1 

 
KS/2016:852   214 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna utkastet för samrådshandlingarna för detaljplan för fri-
idrottsarena och bostäder på fastigheten Vägmästaren 1 samt del av  
Gällivare 76:1. 

 
Reservation 

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

 
Ärendebeskrivning 
Aktuell detaljplan omfattar fastigheten Vägmästaren 1 samt del av  

Gällivare 76:1. Planområdet ligger i Gällivare tätorts nordöstra del och 
omfattar cirka 3 hektar. Avståndet till centrum är cirka 1 kilometer.  

Inom fastigheten Vägmästaren 1 ligger verksamhetshallar för väganlägg-
ningsverksamhet. Planområdet avgränsas i söder av Messhedsvägen och 
denna mark är del av fastigheten Gällivare 76:1. Söder om planområdet 

finns ett mindre avgränsat skogsparti och Hedskolan.  
 

Norra delarna av planområdet består av del av fastigheten Gällivare 
76:1. Denna del av planområdet omfattar del av ett större samman-
hängande tallskogsområde. Öster om planområdet finns bostäder. Plan-

området avgränsas i väster av Vinbärsvägen. På andra sidan vägen finns 
friliggande bostäder i två plan.  

 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förut-
sättningar för nybyggnation av friidrottsarena samt att möjliggöra för till-

kommande bostäder. 
 

Planen handläggs med ett utökat förfarande och användningen bostäder 
är förenlig med den fördjupade översiktsplanen medan användningen fri-
idrottsarena inte är förenlig med den fördjupade översiktsplanen.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nya bostäder och en friidrottshall bedöms påverka barn och ungdomar 

positivt. 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

 
att godkänna utkastet för samrådshandlingarna för detaljplan för  
friidrottsarena och bostäder på fastigheten Vägmästaren 1 samt del av 

Gällivare 76:1. 
 

Underlag 
1. Plankarta.  
2. Planbeskrivning. 

 
Yrkande   

Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS) 
 
att godkänna utkastet för samrådshandlingarna för detaljplan för  

friidrottsarena och bostäder på fastigheten Vägmästaren 1 samt del av 
Gällivare 76:1. 

 
Birgitta Larsson (S) yrkar  
 

att yrka avslag till förslag till beslut, 
 

att Vägmästaren 1 (Sveviatomten) skall detaljplandeläggas för endast 
bostadsbebyggelser så fort som möjlig, 
 

att kommunen skyndsamt skall se över förutsättningarna för att  
lokalisera en friidrottsanläggning/idrottsanläggning, dvs ett idrottscentra 

på stationsområdet. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofsson m.fl. förslag mot Birgitta Larssons  
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  

ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fredric 
Olofsson m.fl. förslag. 
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§ 25 
 

Beslut om samråd -Detaljplan för Nikkaluokta by, del av Gällivare 
Kronoöverloppsmark 2:1 

 
KS/2013:518   214 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna samrådshandlingarna för detaljplan för del av Nikkaluokta 
by, del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1. 
 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder. Planförslaget innebär 

en förtätning i den lilla fjällbyn Nikkaluokta vid foten av Sveriges högsta 
berg, Kebnekaise. 

 
Bebyggelsen som föreslås är i mindre skala med en variation gällande 
tomternas storlek. Ett av bostadsområdena tillåter mindre verksamheter 

för turistiskt ändamål i syfte att stärka turism i området och ge förutsätt-
ningar till ökad sysselsättning. Efter dialog med allmänheten och berörda 

samebyar föreslås den tillkommande bebyggelsen i anslutning till redan 
befintlig bebyggelse, där störning mot friluftslivet, rennäringen och land-
skapsbilden bedöms som liten. 

 
Planen handläggs med ett normalt förfarande och användningen bostäder 

anses vara förenligt med översiktsplanen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Kommunen ansvarar för alla kostnader i samband med upprättande av 
detaljplanen och eventuella utredningar som tillkommer planarbetet. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nya bostäder bedöms påverka barn och ungdomar positivt. 

 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna samrådshandlingarna för detaljplan för del av Nikkaluokta 

by, del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1. 
 

Underlag 
1. Plankarta. 
2. Planbeskrivning. 

3. Miljökonsekvensbeskrivning.   
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§ 26 
 

Funktionshinderpolitiskt program, Gällivare kommun 2017-2020 

 
KS/2015:701   730 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta upprättat förslag på Funktionshinderpolitiskt program för  

Gällivare kommun, 
 
att varje förvaltning arbetar fram en servicedeklaration på konkreta  

åtgärder utifrån funktionshinderpolitiska programmet, 
 

att servicedeklarationerna delges kommunfullmäktige, 
 

att en gemensam servicedeklarationerna kommuniceras ut till medbor-
garna, 
 

att funktionshinderpolitiska programmet gäller för åren 2017-2019, 
 

att servicedeklarationen behandlas av rådet för funktionshinderfrågor  
innan den kommuniceras ut till medborgarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Nämnd- och utredning har fått i uppdrag att arbeta fram ett funktions-

hinderpolitiskt program och det har skett i projektform. Handikappkon-
sulent har varit projektledare och projektgruppen har bestått av repre-
sentanter från socialförvaltningen, service- och teknikförvaltningen, 

kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och barn-,  
utbildning- och kulturförvaltningen. Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) 

bestående av representanter för handikapporganisationer samt politiker 
från styrelse och nämnder har varit referensgrupp.  Styrgrupp har kom-
munens ledningsgrupp bestående av kommunchef samt förvaltningsche-

fer varit. 
 

Programmet beskriver styrande nationella dokument som finns gällande 
funktionshinderfrågor. Dessa dokument är FN:s standardregler, Från  
patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken, 

Regeringens skrivelse 2009/10:166 samt Konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konvent-

ionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
”Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 

fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med 
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funktionsnedsättning” är det styrande dokument som till största del ligger 
som grund för Gällivare kommuns Funktionshinderpolitiska program. 

Konventionen innehåller 50 artiklar. De första fyra artiklarna beskriver 
grundprinciperna, de sista (31-50) är regler för genomförande, uppfölj-

ning och övervakning. Resterande artiklar (5-30) är rättighetsartiklar.  De 
13 av de 50 artiklarna som finns i det funktionshinderpolitiska program-

met har valts ut gemensamt i projektgruppen. Projektgruppen har enats 
om att det är rimligt att arbeta med dessa artiklar under programmets 
tidsperiod.  

 
RFF har fått programmet presenterat för sig. Rådets yttrandegrupp har 

fått programmet presenterat för sig ytterligare en gång samt lämnat  
yttrande för rådets räkning. Remiss har skickats till kommunens alla 
nämnder, samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunala pensionärsrådet 

(KPR) samt till de politiska partier som finns representerade i kommun-
fullmäktige. Yttranden har inkommit från några nämnder och partier 

samt från KPR.  
 
Det har kommit synpunkter om att alla nämnder inte är delaktiga i  

arbetet utifrån de 13 artiklarna. Anledningen till att två nämnder saknas 
(miljö- och byggnämnden samt överförmyndarnämnden) är att dessa 

nämnder har uppdrag utifrån en tillsynsroll och finns därmed inte med-
tagna för arbete med aktuella artiklar.  Det har även kommit synpunkter 
om att det finns en fördelning om hur nämnderna arbetar med respektive 

artikel. Anledningen till denna fördelning är en prioritering utifrån  
projektgruppens gemensamma bedömning.  

 
Programmet är förtydligat utifrån vissa inkomna synpunkter om att  
programmet är otydligt samt utifrån vissa synpunkter kring mål och  

uppföljningar. Enligt Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 
hamnar Gällivare på 41 % av 100 % i den senaste mätningen om hur 

kommunen arbetar med frågor inom området. Kommunen behöver fort-
sätta arbetet för att förbättra resultatet och arbeta mot de två målområ-
dena full delaktighet och god gemenskap samt jämlikhet i levnadsvillkor 

som kommunen valt att fokusera på under perioden 2017-2020. 
 

Uppföljning av programmet sker via utvalda mätinstrument samt via 
kommunens styrmodell med styrkort och handlingsplaner. Programmet 
ska utvärderas och revideras under 2020. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är positivt för barn och unga med ett funktionshinderpolitiskt pro-
gram utifrån att kommunen ska arbeta med tillgänglighet och delaktighet 

för alla.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta upprättat förslag på Funktionshinderpolitiskt program för  
Gällivare kommun, 

 
att varje förvaltning arbetar fram en servicedeklaration på konkreta  
åtgärder utifrån funktionshinderpolitiska programmet, 

 
att servicedeklarationerna delges kommunfullmäktige, 

 
att servicedeklarationerna kommuniceras ut till medborgarna. 
 

Underlag 
1. Funktionshinderpolitiskt program 2017-2020.  

2. Sammanfattning av inkomna yttranden. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 269. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S) och 

Bernt Nordgren (NS) 
 
att anta upprättat förslag på Funktionshinderpolitiskt program för  

Gällivare kommun, 
 

att varje förvaltning arbetar fram en servicedeklaration på konkreta  
åtgärder utifrån funktionshinderpolitiska programmet, 
 

att servicedeklarationerna delges kommunfullmäktige, 
 

att en gemensam servicedeklarationerna kommuniceras ut till med-
borgarna, 
 

att funktionshinderpolitiska programmet gäller för åren 2017-2019 . 
 

Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V) och 
Bernt Nordgren (NS) 
 

att servicedeklarationen behandlas av rådet för funktionshinderfrågor  
innan den kommuniceras ut till medborgarna. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäpplings och Tomas Junkkas förslag till  
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 

Jeanette Wäpplings och Tomas Junkkas förslag.   
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§ 27 
 

Delårsbokslut Lapplands kommunalförbund 2016-06-30 

 
KS/2016:203   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport per  

2016-06-30. 
 
Ärendebeskrivning 

Lapplands kommunalförbund (LKF) har upprättat delårsbokslut för  
perioden 1 januari 2016 – 30 juni 2016. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 12 december 2016 § 254 att bordlägga 

ärendet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport per  
2016-06-30. 

 
Underlag 

1. Protokoll LKF:s direktion delårsredovisning 2016-09-07. 
2. Lapplands kommunalförbunds delårsredovisning per 2016-06-30. 
3. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2016-06-30. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14 § 240. 
5. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 348. 

6. Kommunfullmäktige 2016-12-12 § 254. 
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§ 28 
 

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning 

 
KS/2017:14   019 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att kommunchefen får i uppdrag att ge en fördjupad rapport i ärende tre 

till nästkommande kommunstyrelsen, 
 
att lyfta ut ärende åtta då ärendet är behandlat på kommunfullmäktige, 

 
att i övrigt lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 
 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2017. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  
 

att kommunchefen får i uppdrag att ge en fördjupad rapport i ärende tre 
till nästkommande kommunstyrelsen, 

 
att lyfta ut ärende åtta då ärendet är behandlat på kommunfullmäktige, 
 

att i övrigt lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag. 
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§ 29 
 

Taxa för tömning av fettavskiljare 

 
KS/2016:891   452 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att taxan för tömning av fettavskiljare fastställs. 

 
Ärendebeskrivning 
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed 

jämförligt avfall från annan verksamhet. Fett från fettavskiljare är där-
med hushållsavfall, se även §§ 2, 3, 15 i föreskriften om avfallshantering 

för Gällivare kommun. Kommunen har därmed skyldighet att se till att  
insamling av fett sker och att ett register över dessa avskiljare upprättas. 

  
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna är att kostnaden för insamling och  

hanteringen minskar när fler delar på det kollektiva ansvaret under  
kontrollerade förhållanden. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Konsekvenserna är att riskerna för hälsa och miljö minskar och att barn 

och ungdomar då hanteringen sker enligt gällande regler. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att taxan för tömning av fettavskiljare fastställs. 
 

Underlag 
1. Taxa för tömning av fettavskiljare. 
2. Service- och tekniknämnden 2016-12-06 § 207. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 275. 
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§ 30 
 

Motion av Roland Axelsson (S) och Birgitta Larsson (S) - Äldreboende i 
Hakkas 

 
KS/2015:808   734 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen om ett äldreboende i Hakkas med motivering om att 
äldreboenden i Gällivare kommun planeras utifrån underlag om behov, 
förutsättningar, ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter och att inrikt-

ningen för planering av äldreboenden då blir i centralorten. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 
Ärendebeskrivning 

Bakgrund: Motion angående ”Äldreboende i Hakkas” har inkommit till 
Gällivare kommun 151214. Motionärerna, Roland Axelsson (S) och  

Birgitta Larsson (S), framför vikten av att kunna bo och verka livsvarigt 
på landsbygden och tillkomsten av ett äldreboende i Hakkas skulle för-
verkliga båda dessa syften. Man framför också vinsten med att ett äldre-

boende i Hakkas skulle frigöra bostadshus som skulle ge möjlighet för 
nya yngre familjer att bo i. Vidare framför motionärerna att i Hakkasbyg-

dens lokala utvecklingsplan (LUP) 2015 finns medtaget om en utveckling 
för Hakkas i enlighet med motionens intention. Ett äldreboende i Hakkas 
skulle också enligt motionärerna kunna placeras på kommunal mark. 

 
Motionen har beretts av Nämnd- och utredning och förslag i                                

tjänsteskrivelse 160301 har varit att avslå motionen. 
 
160404 har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att skicka motionen 

på remiss till socialnämnden för yttrande. 
 

160607 har socialnämnden beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 
 

160905 har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att ärendet lämnas 
öppet till kommunstyrelsens sammanträde 19 september. 

 
160919 har kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 
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161003 har kommunfullmäktige beslutat att ”ärendet återremitteras med 
motivering att i yttrandet ska beaktas att Gällivare kommun har i kom-

munfullmäktige år 2015 antagit översiktsplan där Hakkasbygden lyft fram 
möjligheten till olika upplåtelse- och boendealternativ vid planering och 

byggande”. 
  

Nuläge: Lägesbilden i Gällivare kommun bedöms inte ha ändrats sedan 
tjänsteskrivelse 160301. Bedömningen är fortfarande att inriktningen för 
placering av äldreboenden är centralorten. Detta utifrån optimal använd-

ning av resurser både utifrån ett ekonomiskt samt ett kvalitetsmässigt 
perspektiv. Byggande av äldreboende, som ersättning för boendeplatser i 

Malmberget och som en del av samhällsomvandlingen, sker nu också i 
Gällivare. 
 

I övrigt kan sägas att via Sveriges kommuner och landsting (SKL) ges en 
möjlighet till jämförelse i ”Vad kostar verksamheten” via ett antal nyckel-

tal. Via denna jämförelse beskrivs att Gällivare kommun har i jämförelse 
med många andra kommuner, fler särskilda boendeplatser i förhållande 
till antalet äldre över 65 år. Detta är också en indikation på att Gällivare 

jämförelsevis har höga kostnader för särskilda boendeplatser. Samman-
taget ger detta en vägledning om vikten av att planering för nya boende-

platser sker utifrån behov och förutsättningar för hur/var boenden ska 
utformas och vara placerade. 
 

Det som kan tilläggas utifrån beslut från kommunfullmäktige 161003 är 
att översiktsplan för Gällivare kommun är antagen av kommunfullmäktige 

141117 där Hakkasbygdens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter 
finns beskrivna. Under rubriken ”rekommendationer för Hakkasbygden” 
sägs att ”olika upplåtelseformer och boendealternativ bör beaktas vid 

planering och byggande”.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Nuvarande planering för tillskapande av äldreboende i Gällivare sker 
inom ramen för samhällsomvandlingen och de ekonomiska ramar som 

finns för detta. Eventuell planering för andra nya äldreboenden behöver 
aktualiseras i kommunens budgetprocess. 

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

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen om ett äldreboende i Hakkas med motivering om att 
äldreboenden i Gällivare kommun planeras utifrån underlag om behov, 
förutsättningar, ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter och att inrikt-

ningen för planering av äldreboenden då blir i centralorten. 
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Underlag 

1. Motion. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 270. 

 
Yrkande   

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att bifalla motionen 

 
Bernt Nordgren (NS) yrkar  

 
att avslå motionen om ett äldreboende i Hakkas med motivering om att 
äldreboenden i Gällivare kommun planeras utifrån underlag om behov, 

förutsättningar, ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter och att inrikt-
ningen för planering av äldreboenden då blir i centralorten. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Bernt Nordgrens förslag 

till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet 

med Bernt Nordgrens förslag. 
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§ 31 
 

Motion av Johannes Sundelin (S) och Tomas Junkka (S) - 1 %-regeln vid 
nybyggnation av kommunala lokaler 

 
KS/2016:502   866 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till styrdokument antaget av  
kommunfullmäktige 2014-02-08 som reglerar konstnärlig utsmyckning. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion av Johannes Sundelin (s) och Tomas Junkka (s) gällande  
”1%-regeln vid nybyggnation av kommunala lokaler” har inkommit till  

Gällivare kommun 2016-05-30.  
 

Motionärerna yrkar på att 1 % regeln om konst och utsmyckning ska 
gälla vid byggnationer av kommunala lokaler, att det i regelverket ska 
framgå att alla lokaler inte behöver innehålla lika mycket konst. Om en 

industrilokal eller liknande lokal inte skapar förutsättningar för att  
konsten ska kunna beskådas av allmänheten bör pengarna från en  

eventuell sådan byggnad avsättas för offentlig konst i parker eller andra 
kommunala platser av stort värde. 
 

Vidare framgår av motionen att ett regelverk för hur och till vad pengar-
na får användas upprättas där det också tydligt framgår vilka lokaler som 

betraktas som lokaler där konsten inte får rätt förutsättningar att bli  
offentlig, i enlighet med attsats två i motionen, samt hur pengarna från 
avsättningen enligt attsats två får användas. 

 
Lägesbild 

Det finns ett styrdokument från 2014-12-08 som reglerar konstnärlig  
utsmyckning. Reglerna ska vara vägledande för hur frågor kring konst-
närlig utsmyckning i offentliga stadsrum ska hanteras, vilka lov och till-

stånd som krävs och hur de söks.  
 

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

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till styrdokument antaget av  
kommunfullmäktige 2014-02-08 som reglerar konstnärlig utsmyckning. 
 

Underlag 
1. Motion.  

2. Regler för konstnärlig utsmyckning Kf 2014-12-08 § 151. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 271. 
 

Yrkande   
Tomas Junkka (S) yrkar  

 
att bifalla motionen. 
 

Stefan Ovrell (M) yrkar  
 

att avslå motionen med hänvisning till styrdokument antaget av  
kommunfullmäktige 2014-02-08 som reglerar konstnärlig utsmyckning. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag mot Stefan Ovrells förslag till 

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Stefan Ovrells förslag. 
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§ 32 
 

Tillsättning styrgrupp projekt 2000303 Multiaktivtetshuset 

 
KS/2017:109   106 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utse Lars Alriksson (M), Jeanette Wäppling (V) och Henrik Ölvebo 

(MP) från majoriteten samt att utse Tomas Junkka (S) och Maria Åhlén 
(S) från oppositionen till politisk styrgrupp för projekt 2000303 Multiakti-
vitetshuset 

 
att service- och tekniknämnden får i uppdrag att utse två ledamöter från 

majoriteten och en ledamot och en ersättare från oppositionen, 
 

att barn-, utbildning- och kulturnämnden får i uppdrag att utse två  
ledamöter från majoriteten och en ledamot och en ersättare från  
oppositionen, 

 
att socialnämnden får i uppdrag att utse en ledamot och en ersättare. 

 
Ärendebeskrivning 
Under januari påbörjas programarbetet för Multiaktivitetshuset.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller därmed om att kommun-
styrelsen utser politiska representanter till styrgrupp.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
 

att utse politisk styrgrupp för projekt 2000303 Multiaktivitetshuset. 
 
Yrkande   

Stefan Ovrell (M) yrkar  
 

att utse Lars Alriksson (M), Jeanette Wäppling (V) och Henrik Ölvebo 
(MP) från majoriteten samt att utse Tomas Junkka (S) och Maria Åhlén 
(S) från oppositionen till politisk styrgrupp för projekt 2000303 Multiakti-

vitetshuset 
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att service- och tekniknämnden får i uppdrag att utse två ledamöter från 

majoriteten och en ledamot och en ersättare från oppositionen, 
 

att barn-, utbildning- och kulturnämnden får i uppdrag att utse två  
ledamöter från majoriteten och en ledamot och en ersättare från  

oppositionen, 
 
att socialnämnden får i uppdrag att utse en ledamot och en ersättare. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition.  
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat i enlighet med Stefan Ovrells förslag. 
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§ 33 
 

Tillsättning styrgrupp projekt 2000202 Friidrottshall 

 
KS/2017:108   106 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utse Henrik Ölvebo (MP) som ledamot och Fredric Olofsson (MaV) som 

ersättare samt Magnus Johansson (S) till ledamot och Birgitta Larsson 
(S) som ersättare till politisk styrgrupp för projekt 2000202 Friidrottshall 
 

att service- och tekniknämnden får i uppdrag att utse två ledamöter, 
 

att barn-, utbildning- och kulturnämnden får i uppdrag att utse två  
ledamöter. 

 
Ärendebeskrivning 
Under januari kommer arbetet med förstudie för ny friidrottsanläggning 

påbörjas. Samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller därmed om att  
kommunstyrelsen utser politiska representanter till styrgrupp.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens 
 

att utse politisk styrgrupp för projekt 2000202 Friidrottshall. 
 
Yrkande   

Fredric Olofsson (MaV) yrkar  
 

att utse Henrik Ölvebo (MP) som ledamot och Fredric Olofsson (MaV) som 
ersättare samt Magnus Johansson (S) till ledamot och Birgitta Larsson 
(S) som ersättare till politisk styrgrupp för projekt 2000202 Friidrottshall 

 
att service- och tekniknämnden får i uppdrag att utse två ledamöter, 

 
att barn-, utbildning- och kulturnämnden får i uppdrag att utse två  
ledamöter. 
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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. 

 
 


