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§ 159

Information samhällsomvandlingen
KS/2018:14 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.

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

Lennart Johansson, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
informerar om:

- Kunskapshuset
- Multiaktivitetshuset
- Vård- och omsorgsboende Repisvaara
- Ny förskola och skola Repisvaara
- Is- och evenemangsarena
- Friidrottshall
- Ny förskola Mellanområdet
- Forsen
- Sjöparksskolan
- Repisvaara södra etapp 1
- Repisvaara södra etapp 2
- GC-väg Repisvaara inkl. fjärrvärme
- SSCG-bro/tunnel Repisvaara
- Ny anslutning Sikträskvägen
- Bergbäcken
- Högvattenreservoar
- Vuoskonjärvi etapp 2
- Handelområdet E45
- Stålvallen
- Parkeringsnorm
- Åtgärdsvalstudie E45 och statliga vägnätet
- Utvecklingsplan centrum
- Helhet kulturbyggnader och miljö Malmberget
- Miljözoner Malmberget
- Fördjupning av utvecklingsplan Vassara träsk
- Sjöparken
- Multiaktivitetshuset
- Ändring av DP NV Malmberget etapp 1 och 2
- DP del av Malmberget 8:17
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- Västra Repisvaara
- Gällivare 3:13
- Silfwerbrandshöjden
- Del av Gällivare 76:1
- Hasseln
- Gällivare 82:2 + 12:74
- DP Alen 5
- DP del av Robsam 1:1, ny panncentral Malmberget.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  10  (108)

2018-06-11
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 160

Rapport - Struktur för hållbarhetsarbetet i Gällivare kommun
KS/2017:2623 - 012

Kommunstyrelsen beslutar

att anta projektets steg 1 Ny struktur för dokumentsamlingen enligt 
presentation,

att uppdra förvaltningarna att revidera dokument i enlighet med den nya 
strukturen för dokumentsamlingen senast 1 juni 2019,

att nya dokument delges BAS gruppen för yttrande för att upprätthålla 
den nya strukturen,

att genomföra projektets steg 2 Nulägesanalys social hållbarhet,

att finansiera projektets steg 2 med 125 000 kr från Sociala 
investeringsmedel, 

att upprätta ett särskilt konto inom kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning
Under 2015/2016 togs många nya strategiska planer fram inom Gällivare 
kommun. Strukturen och innehållet i dokumenten var inte 
standardiserade och planerna speglade olika perspektiv men 
målsättningarna var de samma. Målsättningarna i kommunens planer och 
program blev svåra att efterleva eftersom de ökade i mängd till över 120 
st.  

Ett grundkoncept för att minska antalet planer presenterades för 
kommunalråden och dåvarande kommunchef och ett uppdrag gavs att 
fortsätta konkretisera projektet med start 2016. 

Behovet av att samverka kring flera perspektiv inom det sociala 
hållbarhetsområdet resulterade i ett förslag till ny organisationsstruktur 
för alla samråd och interna arbetsgrupper. Förslaget presenterades för 
förvaltningscheferna, föregående kommunchef, kommunalråd och 
nämndsordföringar. Ett uppdrag gavs att fortsätta arbetet med det 
interna sociala hållbarhetsarbetet och 2016 tog Kommunfullmäktige 
beslut gällande 
inrättandet av ett Råd för social hållbarhet.  

De båda uppdragen har utmynnat i ett kommunövergripande 
projektförslag för kommunens hållbarhetsarbete. Projektförslaget 
”Struktur för hållbarhetsarbetet i Gällivare kommun” kommer att pågå 
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som projekt under tiden 2018-2021. Projektförslaget omfattar fem 
områden; Gällivare kommuns dokumentsamling, planer och lagstyrning, 
intern organisation, extern samverkan och dialoger samt budget, 
bidrags- och medelsfördelning.  Förslaget har presenterats för FC-
gruppen den 1 november 2017. Förvaltningscheferna anser att projektet 
möter flera av de utmaningar som finns i kommunen. De har godkänt 
förslaget och beslutat att ärendet ska lyftas till Kommunstyrelsen för 
beslut.

Ekonomiska konsekvenser
Projektet kommer under denna fyra årsperiod 2018-2021 att kräva 
personella resurser i form av förvaltningsrepresentanter (BAS), plan-
ägare/ samrådshandläggare, utredare och andra nyckelpersoner. 
Beräknad tidsåtgång motsvarar en tjänst (100 %) årligen i 4 år uppdelat 
på förvaltningarna. Ev. utredarresurser tillkommer. Utöver detta kommer 
processledarna att utgöras av kvalitetsledare (50 %) och folkhälsostrateg 
(75 %). Dessa resurser kommer att lösas inom ramen för befintlig 
verksamhet.

Projektet kommer att kräva finansiella resurser till dialogmöten, 
undersökningar och enkäter och utbildningsseminarium till en kostnad av 
125 000 kr/år i fyra år d.v.s. perioden 2018-2021. Dessa medel föreslås 
tas från de sociala investeringsmedlen. Sociala investeringsmedel ska 
enligt riktlinjer antagna 2013 vara ett sätt att stimulera till nytänkande 
och ökad samverkan samtidigt som mänskliga vinster görs och 
kommunala kostnader minskar. Projekt som framtas ska vara i linje med 
kommunens övergripande mål. Syftet ska vara att minska utanförskapet i 
samhället. En prioriterad målgrupp är barn och unga. Satsningarna ska 
genomföras med ett nämndsövergripande perspektiv med krav på 
egenfinansiering enligt en särskild modell. Projekt har en tidsgräns på 3 
år.  Projektet ” Struktur för hållbarhetsarbetet i Gällivare kommun” går i 
linje med syftet för de sociala investeringsmedlen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet syftar till att stärka den sociala, ekologiska och ekonomiska 
hållbarheten i Gällivare kommun. Avsikten är att detta kommer att gynna 
barn och unga både på kort och lång sikt. Ett särskilt fokus i arbetet 
kommer att finnas på gruppen barn och unga för att ge kommunen bättre 
förutsättningar för att stärka denna målgrupp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att anta projektets steg 1 Ny struktur för dokumentsamlingen enligt 
presentation,
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att uppdra förvaltningarna att revidera dokument i enlighet med den nya 
strukturen för dokumentsamlingen senast 1 juni 2019,

att nya dokument delges BAS gruppen för yttrande för att upprätthålla 
den nya strukturen,

att genomföra projektets steg 2 Nulägesanalys social hållbarhet,

att finansiera projektets steg 2 med 125 000 kr från Sociala 
investeringsmedel, 

att upprätta ett särskilt konto inom kommunledningskontoret.

Underlag
1. Presentation–Slutredovisning steg 1 och plan för steg 2.
2. Kommunstyrelsen 2018-01-15 § 7.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 153.

Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar

att anta projektets steg 1 Ny struktur för dokumentsamlingen enligt 
presentation,

att uppdra förvaltningarna att revidera dokument i enlighet med den nya 
strukturen för dokumentsamlingen senast 1 juni 2019,

att nya dokument delges BAS gruppen för yttrande för att upprätthålla 
den nya strukturen,

att genomföra projektets steg 2 Nulägesanalys social hållbarhet,

att finansiera projektets steg 2 med 125 000 kr från Sociala 
investeringsmedel, 

att upprätta ett särskilt konto inom kommunledningskontoret.
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§ 161

Delgivningar
KS/2018:10 - 100,KS/2018:33 - 107,KS/2018:34 - 107,KS/2018:37 - 
107,KS/2018:43 - 106,KS/2018:481 - 875,KS/2018:482 - 
171,KS/2018:485 - 531,KS/2018:486 - 133,KS/2018:487 - 
142,KS/2018:494 - 622,KS/2018:495 - 534,KS/2018:510 - 
531,KS/2018:511 - 311,KS/2018:512 - 260

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delgivningar

1. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär

18:19 – Politiska partier inom vård och äldreomsorg

2. Ks 2018:495 534
Regeringen har den 3 maj 2018 beslutat att avslå överklagan i fråga om 
förbud enligt terrängkörningslagen inom Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och 
Arjeplogs kommuner, M2018/00927/Me.

3. Ks 2018:482 171
Länsstyrelsen Norrbotten har den 2 maj 2018 beslutat om 
skogsbrandsbevakning med flyg i Norrbotten, sommaren 2018, 
dnr 452-761-2018.

4. Ks 2018:487 142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 18 maj 2018 beslutat om utbetalning 
av 6 500 000 kr avseende bygdemedel vid redovisade kostnader för 
utveckling av näringslivet i Gällivare kommun 2017, dnr 208-2347-17.

5. Ks 2018:486 133
Länsstyrelsen Norrboten har den 16 maj 2018 inkommit med utlysning 
nummer två 2018 avseende möjligheter att söka statsbidrag till 
verksamheter för asylsökande m fl. 

6. Ks 2018:485 531
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten har den 16 maj 2018 
inkommit med en missiv gällande förordning om stöd för att främja fri 
kollektivtrafik för ungdomar.
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7. Ks 2018:510 531
Länstrafiken Norrboten AB har den 24 maj 2018 inkommit med en 
redovisning av underskottstäckning för kollektivtrafiken år 2017. 

8. Ks 2018:43 106
IT Norrbotten, protokoll årsstämma 2018-04-12.

9. Ks 2018:37 107
Inlandskommunernas ekonomiska förening, protokoll 2018-04-06.

10.Ks 2018:494 622
Skrivelse angående den egenlagade maten i Hakkas, inkom den 21 maj 
2018.

11.Ks 2018:481 875
Skrivelse angående Brandmuseet, inkom den 15 maj 2018.

12.Protokoll har inkommit från:
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott, 2018-04-26
Barn-, utbildning- och kulturnämnden, 2018-04-24
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 2018-05-17
Kommunala pensionärsrådet, 2018-05-18

Förslag till beslut

att lägga delgivningarna till handlingarna.
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§ 162

KS kurser/konferenser samt återkoppling
KS/2018:12 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga kurserna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger inga kurser/konferenser.
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§ 163

Kommunchefens rapport
KS/2018:13 - 100,KS/2018:3 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för lämnad information och lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar kommunchefen om pågående 
ärenden och aktuella händelser.

Mats Pettersson, kommunchef informerar om:

- Kostförsörjning
- Utbildning för Krisledningsnämnd (KLN) och Centrala krislednings-
gruppen (CKL)
- Flyg Gällivare
- Visit Gällivare Lapland (VGL)
- Dundret
- Gällivare Näringsliv 2.0.
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§ 164

Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig 
aktuell information
KS/2018:15 - 101

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för lämnad information 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 
information.

Stefan Ovrell (MP) och Steve Ärlebrand (S) informerar från Inlandsbanan 
AB:s (IBAB) årsmöte.

Stefan Ovrell (MP) informerar från Föreningen Sveriges Vattenkrafts 
regioner (FSV).
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§ 165

Ägandeöverföring Gojan 15
KS/2018:458 - 238

Kommunstyrelsen beslutar

att förvärva fastigheten Gällivare Gojan 15 för en köpeskilling om 
11 900 000 kronor,
 
att godkänna avtal om överlåtelse av fastigheten Gällivare Gojan 15, 
samt

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att 
för kommunens räkning underteckna avtalet. 

Ärendebeskrivning
För anläggandet av Multiaktivitetshuset samt genomförandet av 
detaljplanen för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multiaktivitetshuset 
är en överföring av fastigheten Gojan 15 till direkt kommunalt ägande 
nödvändigt. Därför föreslås att fastigheten överförs till direkt kommunalt 
ägande genom att Gojan 1 & 14 AB överlåter fastigheten till kommunen.

Gojan 1 & 14 AB har en skuld till kommunen om ca 23,1 mkr, vilket 
bolaget avser reglera inom kort genom att bolaget upptar ett lån hos 
extern kreditgivare och återbetalar skulden till kommunen. 

Det bedömda marknadsvärdet för fastigheten uppgår till 10 900 000 kr 
+/- 15 %. Den tilltänkta köpeskillingen är 11 900 000 kr.

Betalningen till bolaget för fastigheten föreslås ske genom avräkning mot 
bolagets skuld till kommunen varvid bolaget återbetalar 11 200 000 kr till 
kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom ersättningen till bolaget för fastigheten föreslås utgå från de 
medel som utgör bolagets skuld till kommunen föreligger inget behov av 
ytterligare medelsanvisning för förvärvet. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och 
ungdomar med anledning av förslaget till beslut. 
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Förslag till beslut

att förvärva fastigheten Gällivare Gojan 15 för en köpeskilling om 
11 900 000 kronor,
 
att godkänna avtal om överlåtelse av fastigheten Gällivare Gojan 15, 
samt

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att 
för kommunens räkning underteckna avtalet. 

Underlag
1. Avtal om överlåtelse av fastigheten Gällivare Gojan 15.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-05-24 § 73.
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§ 166

Markanvisning för Vägmästaren 2
KS/2018:353 - 214

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till markanvisningsavtal för Lovikka Bygg AB på 
Vägmästaren 2.

Ärendebeskrivning
Bostadsbehovet med anledning av samhällsomvandlingen och tillväxten i 
kommunen är fortsatt stort. Lovikka Bygg AB visat intresse för att 
bebygga Vägmästaren 2 med cirka 70 bostäder i form av bostadsrätts-
lägenheter i storlekarna 2-4 r.o.k. Lägenheterna kommer att försäljs till 
”öppna marknaden”. Innergårdar planeras med möjlighet för utevistelse 
för alla åldrar. Carports och parkeringsplatser planeras för de boende 
inom fastigheten. Avsikten är att klä flerbostadshusen med träfasader. 
Fastigheten ska bebyggas så att framtida boende lätt når målpunkter 
som friidrottshallen, Hedskolan, Sjöparkskolan, busshållplatser, Centrum 
och Malmheden. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommande försäljning av Vägmästaren 2 innebär en intäkt för 
kommunen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Framtida bostäder på Vägmästaren 2 kan även komma barn och unga till 
del.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslag till markanvisningsavtal för Lovikka Bygg AB på 
Vägmästaren 2.

Underlag
1. Förslag till markanvisningsavtal.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-05-24 § 80.

Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar

att anta förslag till markanvisningsavtal för Lovikka Bygg AB på 
Vägmästaren 2.
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§ 167

Ärendeuppföljning
KS/2018:16 - 101

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendeuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2018.
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§ 168

Sammanslagning av socialförvaltningens reception med Gällivare 
kommuns allmänna reception
KS/2018:460 - 295

Kommunstyrelsen beslutar

att hänskjuta frågan till förvaltningschefsgruppen att lösa.

Ärendebeskrivning
Service- och tekniknämnden önskar en utredning angående 
sammanslagning av socialförvaltningens reception med Gällivare 
kommuns allmänna reception.

Förslag till beslut
Service och tekniknämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att hos nämnd- och utredning begära en utredning angående 
sammanslagningen av socialförvaltningens reception med Gällivare 
kommuns allmänna reception. Utredningen ska visa om nuvarande 
lösning överensstämmer med Gällivare kommuns värdegrund, samt

att hos nämnd- och utredningsenheten begära en utredning som ger svar 
på vilka förvaltningsöverskridande hinder som föreligger, och som 
omöjliggör vidareutveckling av Gällivare kommuns växelfunktion.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att hänskjuta frågan till förvaltningschefsgruppen att lösa.

Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 67.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 154.
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§ 169

Ansökan om minoritetsspråksmedel för kulturaktiviteter 2018
KS/2017:2437 - 861

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla ansökan om 245 tkr till kulturella aktiviteter 2018.

Ärendebeskrivning
Enheten för kultur/ungdom har ansökt om minoritetsspråksmedel för 
kulturaktiviteter under 2018 om 245 tkr. Ansökan har skett i samråd 
med minoritetsspråkshandläggare. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
har 2017-10-03 beslutat att föreslå Kommunstyrelsen bevilja ansökan 
gällande kulturaktiviteter för 2018. 2017-11-27 har kommunstyrelsen 
beslutat att återremittera ärendet till rådet för minoritetsspråk samt 
ungdomsrådet för yttrande. Utifrån kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 
har rådet för minoritetsspråk och ungdomsrådet yttrat sig.

Rådet för minoritetsspråk har i sitt yttrande 171220 sagt att man ser 
positivt på ansökan från kulturen angående medel för 2018. 

Ungdomsrådet har via ungdomskonsulenten sagt att man inte vill yttra 
sig angående budgetfrågor. 

Ekonomiska konsekvenser
245 tkr tas av minoritetsspråksmedlen:
Ansvar: 15501 Verksamhet: 2205 Aktivitet: 2067

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn- och ungdomar att kulturella insatser synliggör 
minoriteterna. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att bifalla ansökan om 245 tkr till kulturella aktiviteter 2018.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2017-11-27 § 311.
2. Rådet för minoritetsspråk 2017-12-20 § 51.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 155.
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Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar

att bifalla ansökan om 245 tkr till kulturella aktiviteter 2018.
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§ 170

Fyllnadsval av politiska representanter till del av Lex projektet – 
Utveckling av den politiska plattformen i Lex
KS/2018:478 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Stefan Ovrell (MP) till ledamot och sammankallande i 
referensgruppen för fortsatt utveckling av LexMeeting,

att utse Nicklas Johansson (NS) till ledamot i referensgruppen för fortsatt 
utveckling av LexMeeting.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 21 december 2015 att utse en politisk 
referensgrupp bestående av två ledamöter från ledningen och en från 
oppositionen för fortsatt utveckling av LexMeeting.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 18 januari 2016 utsågs Bernt 
Nordgren (NS), sammankallande och Joakim Nordstrand (MP) samt 
Magnus Johansson (S) till ledamöter i politiska referensgruppen för Lex.

Bernt Nordgren (NS) och Joakim Nordstrand (MP) har avsagt sig sina 
uppdrag.

Föreligger fyllnadsval för ledamöterna Bernt Nordgren (NS) samt Joakim 
Nordstrand (MP), samt sammankallande.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2016-01-18 § 33.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 156.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att utse Stefan Ovrell (MP) till ledamot och sammankallande i 
referensgruppen för fortsatt utveckling av LexMeeting,

att utse Nicklas Johansson (NS) till ledamot i referensgruppen för fortsatt 
utveckling av LexMeeting.
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§ 171

Avsägelse av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare i Gällivare 
kommun
KS/2017:2306 - 102

Kommunstyrelsen beslutar

att entlediga Monica Uimonen från uppdraget som borgerlig 
begravningsförrättare.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-13 § 26 utsågs Monica 
Uimonen till borgerlig begravningsförrättare för tiden 2015-2018.

Monica Uimonen har 26 april 2018 inkommit med en avsägelse för sitt 
åtagande som borgerlig begravningsförrättare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen 
besluta

att entlediga Monica Uimonen från uppdraget som borgerlig 
begravningsförrättare.

Underlag
1. Avsägelse.
2. Kommunstyrelsen 2015-01-13 § 26.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 157.
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§ 172

Förslag Minoritetspolitiskt program 2018-2022
KS/2018:214 - 860

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Minoritetspolitiskt program med ändring att gälla för tiden 
2019-2022. 

Ärendebeskrivning
Bakgrunden från regeringens sida att införa en minoritetspolitik i Sverige 
ligger formellt i de konventioner som ligger till grund för detta: 
1992: Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk;
1995: Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter;
2000: Sverige ratificerade konventionerna och en minoritetspolitik antogs 
av riksdagen. Sveriges nationella minoriteter är tornedalingar, sverige-
finnar, romer, judar och urfolket samer. 

Gällivare kommun är från införandet år 2000 förvaltningskommun för 
minoritetsspråken samiska, meänkieli och finska och erhåller statsbidrag 
för bevarande av minoritetsspråken. Gällivare är tillsammans med 
Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå, inskriven i lagen (SFS 
1999:1175/ 1999:1176) som förvaltningskommuner över minoritets-
språken och har därmed inte som andra kommuner som tillkommit 
senare, ansökt om att bli förvaltningskommun utan Gällivare är utsedd av 
staten. Tydliggörande utifrån detta är att det är själva minoritetsspråken 
som kommunen får ersättning för och inte att det bor minoriteter i 
kommunen. 

Kommunstyrelsen i Gällivare kommun har gett uppdraget att arbeta fram 
ett förslag till Minoritetspolitiskt program. Utifrån detta uppdrag har ett 
förslag tagits fram som har skickats på remiss till styrelse, nämnder, råd 
och partier. 

Remissvar
Sammanfattningsvis kan sägas att de mest tydliga synpunkter som 
inkommit angående förslag till Minoritetspolitiskt program 2018-2022 
har varit:
att ändra på programmets period till 2019-2022;
att invänta beslut om ett minoritetspolitiskt program för Gällivare 
kommun efter det att beslut fattats utifrån de statliga utredningarna 
om minoritetspolitiken;
att nyckeltalen inte får vara på individnivå och att de inte blir för 
”arbetsbelastande” för personalen utifrån uppföljning.
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Övriga synpunkter angående ett Minoritetspolitiskt program har handlat 
om att man ser behov av ett program och man i stort inte har några 
utmärkande synpunkter om förslaget. 

Synpunkterna i remissvaren har värderats. Utifrån att programmet är 
framtaget i nära samverkan med förvaltningarnas representanter 
(arbetsgrupp), har inga större ändringar gjorts utifrån synpunkterna, 
förutom redaktionella ändringar. 

Ekonomiska konsekvenser
Programmet innebär att nämnderna/förvaltningarna har att arbeta med 
åtgärder utifrån aktuella målområden i programmet. Om dessa åtgärder 
innebär ekonomiska konsekvenser får dessa hanteras inom sedvanlig 
budgetprocess. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt om minoritetsspråken revitaliseras i skolan via skollagen. 

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Minoritetspolitiskt program 2018-2022.

Underlag
1. Förslag till Minoritetspolitiskt program 2018-2022.
2. Socialnämndens protokollsutdrag 180315.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokollsutdrag 180320.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens protokollsutdrag 180315.
5. Service- och tekniknämndens sammanträdesprotokoll 180320.
6. Samrådsgrupp minoritetsspråk sammanträdesprotokoll 180313.
7. Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 180323.
8. Rådet för social hållbarhet protokoll 180227.
9. Vänsterpartiet Gällivare, remissvar 180426.
10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 158.

Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar

att anta Minoritetspolitiskt program med ändring att gälla för tiden 
2019-2022. 

Propositionsordning
Ordförande ställer David Väyrynens förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med David Väyrynens 
förslag.
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§ 173

Taxa för plan- och bygglov 2019
KS/2018:114 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för plan- och bygglov 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till följande 
taxa inom nämndens verksamhetsområde taxa för plan- och bygglov 
2019 

Ingen förändring av taxebelopp.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för plan- och bygglov 2019. 

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för plan- och bygglov.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 34.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 72.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 161.
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§ 174

Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019
KS/2018:270 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till följande 
taxa inom nämndens verksamhetsområde:

Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service.

Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service höjs med 2,8 % vilket 
grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2018.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för räddningstjänsten extern teknisk service.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 37.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 73.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 162.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019.

Maria Åhlén (S) yrkar

att taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019
höjs med 3 %.

Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Maria Åhléns förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Henrik Ölvebos förslag.
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§ 175

Taxa för räddningstjänsten interna teknisk service 2019
KS/2018:271 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar slå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till följande 
taxa inom nämndens verksamhetsområde taxa för räddningstjänsten 
intern teknisk service 2019 

Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
2018 som är 2,8 %.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2019.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för räddningstjänsten intern teknisk service.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 38.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 74.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 163.
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Yrkande
Benny Blom (M) yrkar

att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2019.

Maria Åhlén (S) yrkar

att höja taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2019 med 3 %.

Propositionsordning
Ordförande ställer Benny Bloms förslag mot Maria Åhléns förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Benny Bloms förslag.
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§ 176

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2019
KS/2018:269 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2019. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till följande 
taxa inom nämndens verksamhetsområde Taxa för tillsyn enligt miljö-
balken 2019 

Höjningen grundar sig på att för att förvaltningen ska uppnå de 
ekonomiska målen som nämnden satt, föreslås höjningen bli 10 %. Det 
mot-svarar en ökning från 886 kr/h år 2018 till 975 kr/h år 2019, dvs en 
skillnad på 89 kr/timme. Som jämförelse har t.ex. Pajala 970 kr/h år 
2018, Luleå 975 kr/h år 2018. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2019. 

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för tillsyn enligt miljöbalken.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 40.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 75.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 164.
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§ 177

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2019
KS/2018:268 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2019.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till följande 
taxa inom nämndens verksamhetsområde taxa för tillsyn över handel 
med vissa receptfria läkemedel 2019

Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
2018 som är 2,8 %.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2019.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 42.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 76.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 165.
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Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar

att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2019.

Maria Åhlén (S) yrkar

att enligt konsumentindex höja taxan för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel 2019 med 3 %.

Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag mot Maria Åhléns 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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§ 178

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens investeringsbudget 2019-2021
KS/2018:440 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021.

Investeringsbudget 2019: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021: 900 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021 för Miljö-, bygg 
och räddningsnämnden har upprättats i enlighet med kommunplans-
direktiven.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021.

Investeringsbudget 2019: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021: 900 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
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Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Investeringsbudget sammandrag MBR 2019-2021.
3. Investeringskalkyl övningsanläggning.
4. Investeringskalkyl fordon.
5. Investeringskalkyl slangtvätt.
6. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 43.
7. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 77.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 166.

Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021.

Investeringsbudget 2019: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021: 900 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
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§ 179

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens driftbudget 2019-2021
KS/2018:113 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till driftbudget 2019 och plan för 2020-2021;

Driftbudget 2019: 24 462 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2020: 24 462 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2021: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget samt plan för åren 2020-2021 för Miljö-, bygg 
och räddningsnämnden har upprättats i enlighet med kommunplans-
direktiven.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till driftbudget 2019 och plan för 2020-2021;

Driftbudget 2019: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.

Budgetplan 2020: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.

Budgetplan 2021: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.
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Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. MBR driftbudget sammandrag 2019-2021.
3. Driftbilaga projekt nytt handlingsprogram enl. LSO.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 44.
5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 78.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 167.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att anta förslag till driftbudget 2019 och plan för 2020-2021;

Driftbudget 2019: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.

Budgetplan 2020: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.

Budgetplan 2021: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.
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§ 180

Taxa för förbrukningsartiklar
KS/2018:264 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att taxan för andra personen i parboende/medboende avseende 
förbrukningsartiklar är 100 kr/mån,

att i övrigt anta taxa för förbrukningsartiklar 2019.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för förbrukningsartiklar.

Ingen förändring av taxebeloppet. Tillkommit ett tillägg att parboende i 
samma lägenhet betalar var och en hel avgift.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att taxan för andra personen i parboende/medboende avseende 
förbrukningsartiklar är 100 kr/mån,

att i övrigt anta taxa för förbrukningsartiklar 2019.

Underlag
1. Förslag taxa för förbrukningsartiklar.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 62.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 § 79.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 168.
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Yrkande
Benny Blom (M) yrkar

att taxan för andra personen i parboende/medboende avseende 
förbrukningsartiklar är 100 kr/mån,

att i övrigt anta taxa för förbrukningsartiklar 2019.

Maria Åhlén (S) yrkar

att taxan för andra personen i parboende/medboende avseende 
förbrukningsartiklar är 100 kr/mån,

att i övrigt höja taxa för förbrukningsartiklar 2019 med 3 %.

Propositionsordning
Ordförande ställer Benny Bloms förslag mot Maria Åhléns förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Benny Bloms förslag.
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§ 181

Taxa för vård- och omsorgsavgift
KS/2018:126 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för vård- och omsorg 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för vård- och omsorg.

Ingen förändring av taxan.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för vård- och omsorg 2019.

Underlag
1. Förslag taxa för vård- och omsorg.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 57.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 80.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 169.
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§ 182

Taxa för trygghetslarm
KS/2018:262 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för trygghetslarm 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för trygghetslarm.

Ingen förändring av taxan.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för trygghetslarm 2019.

Underlag
1. Förslag taxa trygghetslarm.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 58.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 81.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 170.
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§ 183

Taxa för avlastning-korttidsvård
KS/2018:265 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för avlastning/korttidsvård 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för avlastning/korttidsvård.

Denna taxa följer eventuella förändringar i taxorna för vård- och omsorg, 
kost och förbrukningsartiklar.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för avlastning/korttidsvård 2019.

Underlag
1. Förslag taxa för avlastning/korttidsvård.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 59.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 82.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 171.
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§ 184

Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården
KS/2018:267 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2019.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården.

Ingen förändring av taxan.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2019.

Underlag
1. Förslag taxa för den kommunaliserade hemsjukvården.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 60.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 83.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 172.
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Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar

att anta taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2019.

Maria Åhlén (S) yrkar

att höja taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2019 med 3 %.

Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag mot Maria Åhléns 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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§ 185

Taxa för kost
KS/2018:263 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för kost 2019.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för kost.

De förslag som finns på förändringar av taxan är att styckedebiteringen 
tas bort. Kostavgiften på matservering höjs från 49 kr/portion till 
57 kr/portion och kostavgiften för korttidshem LSS höjs från 71 kr/dygn 
till 75 kr/dygn.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Kostavgiften föreslås höjas från 71 kr/dygn till 75 kr/dygn.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för kost 2019.

Underlag
1. Förslag taxa kost.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 61.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 84.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 173.
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Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar

att anta taxa för kost 2019.

Maria Åhlén (S) yrkar

att höja taxa för kost 2019 med 3 %.

Propositionsordning
Ordförande ställer David Väyrynens förslag mot Maria Åhléns förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
David Väyrynens förslag.
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§ 186

Taxa för färdtjänst
KS/2018:266 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för färdtjänst 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för färdtjänst.

I samband med att man gett Regionala kollektivtrafikmyndigheten i 
Norrbotten uppdraget att ansvara för färdtjänsten i sin helhet innebär 
det att kommunfullmäktige skall ta beslut om eventuella avvikelser från 
kollektivtrafikmyndighetes taxebeslut. Gällivare kommun har möjlighet 
att göra ”tillköp” genom att bl.a. subventionera egenavgiften som t.ex. 
att ha en egen taxa. 

Den nya taxan för 2018 har trätt ikraft 2018-01-01 och höjningen blev 
2,2 % från 2017. Regionala kollektivtrafikmyndigheten har inte påbörjat 
arbetet med taxor för 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för färdtjänst 2019.

Underlag
1. Egenavgift för färdtjänst Länstrafiken.
2. Jämförelse färdtjänsttaxa.
3. Socialnämnden 2018-04-24 § 63.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 85.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 174.
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Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (S)

att anta taxa för färdtjänst 2019.
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§ 187

Taxa för medboende
KS/2018:272 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för medboende 2019.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för medboende.

Avgifter för medboende som inte har något beslut om insats i våra 
särskilda boendeformer.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för medboende 2019.

Underlag
1. Förslag taxa för medboende.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 64.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 86.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 175.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att anta taxa för medboende 2019.

Maria Åhlén (S) yrkar

att höja taxa för medboende 2019 med 3 %.

Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Maria Åhléns förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Henrik Ölvebos förslag.
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§ 188

Socialnämndens investeringsbudget 2019, plan 2020-2021
KS/2018:124 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021:

Investeringsbudget 2019: 11 750 tkr och driftkonsekvenser -250 tkr.

Budgetplan 2020: 34 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021:0 kr, driftkonsekvenser 2 120 tkr.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021 för Social-
nämnden har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021:

Investeringsbudget 2019: 11 750 tkr och driftkonsekvenser -250 tkr.

Budgetplan 2020: 34 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021:0 kr, driftkonsekvenser 2 120 tkr.
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Underlag
1. Investeringsbudget sammandrag Socialnämnden 2019-2021.
2. Investeringskalkyl forts. kvalitetssäkringssystem.
3. Investeringskalkyl forts. nyckel/trygghetssystem inom särskilt boende.
4. Investeringskalkyl ny gruppbostad funktionshinder 8 pl.
5. Investeringskalkyl digitalisering av assistansersättning (SFB) LSS.
6. Socialnämnden 2018-04-24 § 65.
7. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 87.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 176.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021:

Investeringsbudget 2019: 11 750 tkr och driftkonsekvenser -250 tkr.

Budgetplan 2020: 34 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021:0 kr, driftkonsekvenser 2 120 tkr.
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§ 189

Socialnämndens driftbudget 2019, plan 2020-2021
KS/2018:125 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta:

Driftbudget 2019: 476 027 tkr, varav 3 780 tkr i 
engångsanslag.

Budgetplan 2020: 475 993 tkr, varav 3 780 tkr i 
engångsanslag.

Budgetplan 2021: 476 299 tkr, varav 2000 tkr i engångsanslag

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget samt plan för åren 2020-2021 för Socialnämnden 
har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta:

Driftbudget 2019: 476 027 tkr, varav 3 780 tkr i 
engångsanslag.

Budgetplan 2020: 475 993 tkr, varav 3 780 tkr i 
engångsanslag.

Budgetplan 2021: 476 299 tkr, varav 2000 tkr i engångsanslag
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Underlag
1. Socialnämndens driftbudget sammandrag 2019-2021.
2. Äldrepedagoger.
3. Hemtagningsteam 6,0 tj. undersköteska+ 1,0 tj. rehab-aktör.
4. 2,0 tj. inom funktionshinder pga. nya beslut.
5. Drift- och service av programvaror.
6. 2,0 tj. systemförvaltare.
7. Personalbemanning fel struktur.
8. 13,0 tj. administratörer.
9. Effektivisering kost.
10. Satsning på andra boendeformer.
11. Flyttkostnader nytt äldreboende Repisvaara – engångsanslag.
12. Socialnämnden 2018-04-24 § 66.
13. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 88.
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 177.

Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar

att anta:

Driftbudget 2019: 476 027 tkr, varav 3 780 tkr i 
engångsanslag.

Budgetplan 2020: 475 993 tkr, varav 3 780 tkr i 
engångsanslag.

Budgetplan 2021: 476 299 tkr, varav 2000 tkr i engångsanslag
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§ 190

Taxa för kulturskolan
KS/2018:253 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för kulturskolan 2019.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag till följande 
taxa inom nämndens verksamhetsområde:

Taxa för kulturskolan 

För 2019 föreslår vi att inte höja taxan då det är gjort de senaste åren. 
Taxan för att delta i kulturskolan kan utestänga vissa barn och ung-
domar.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Kan utestänga några från att delta i verksamheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för kulturskolan 2019.

Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 72.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 89.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 178.
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Yrkande
Benny Blom (M) yrkar

att anta taxa för kulturskolan 2019.

Maria Åhlén (S) yrkar

att höja taxa för kulturskolan 2019 med 3 %.

Propositionsordning
Ordförande ställer Benny Bloms förslag mot Maria Åhléns förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Benny Bloms förslag.
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§ 191

Taxa för uthyrning av skollokaler
KS/2018:254 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2019.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Barn-, Utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag till följande 
taxa inom nämndens verksamhetsområde:

Taxa för uthyrning av skollokaler

Taxa för uthyrning av skollokaler har räknats upp med 2 % för 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2019.

Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 73.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 90.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 179.
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Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar

att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2019.

Maria Åhlén (S) yrkar

att höja taxa för uthyrning av skollokaler 2019 med 3 %.

Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag mot Maria Åhléns 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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§ 192

Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 
2019
KS/2018:118 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarn-
omsorg 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag till följande 
taxa inom nämndens verksamhetsområde:

Taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2019

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarn-
omsorg 2019.

Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 71.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 91.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 180.
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§ 193

Barn-, utbildning- och kulturnämndens investeringsbudget 2019, plan 
2020-2021
KS/2018:116 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021;

Investeringsbudget 2019: 56 275 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020: 2 915 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021: 600 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021 för Barn-, 
utbildning- och kulturnämnden har upprättats i enlighet kommunplans-
direktiven.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021;

Investeringsbudget 2019: 56 275 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020: 2 915 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021: 600 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
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Underlag
1. Investeringsbudget Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2019-2021.
2. Investeringskalkyler.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 70.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 92.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 181.

Yrkande
Benny Blom (M) yrkar

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021;

Investeringsbudget 2019: 56 275 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020: 2 915 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021: 600 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
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§ 194

Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2019, plan 2020-2021
KS/2018:117 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till; 

Driftbudget 2019: 302 196 tkr, varav 1 000 tkr i engångsanslag och 0 kr 
i driftkonsekvens. 

Plan 2020: 301 590 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i driftkon-
sekvens. 

Plan 2021: 301 699 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i driftkon-
sekvens.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020-2021 för barn-, 
utbildning- och kulturnämnden har upprättats i enlighet med 
kommunplansdirektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till; 

Driftbudget 2019: 302 196 tkr, varav 1 000 tkr i engångsanslag och 0 kr 
i driftkonsekvens. 

Plan 2020: 301 590 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i driftkon-
sekvens. 

Plan 2021: 301 699 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i driftkon-
sekvens.
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Underlag
1. Ordförandebeslut.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget 
    2019-2021.
3. Driftbilagor.
4. Generella effektiviseringar 180312.
5. Generella effektiviseringar 180410.
6. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 69.
7. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 93. 
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 182.

Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar

Driftbudget 2019: 302 196 tkr, varav 1 000 tkr i engångsanslag och 0 kr 
i driftkonsekvens. 

Plan 2020: 301 590 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i driftkon-
sekvens. 

Plan 2021: 301 699 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i driftkon-
sekvens.
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§ 195

Taxa för fritidsanläggningar
KS/2018:122 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att taxan på bad för seniorer över 70 år blir följande:
årskort 800 kr och halvårskort 400 kr,

att för övrigt anta taxa för fritidsanläggningar 2019.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Service- och Tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxa inom 
nämndens verksamhetsområde:

Taxa för fritidsanläggningar

Generellt har taxorna för fritidsanläggningar justerats utifrån en 
indexhöjning på ca 2 %. Några taxor kvarstår från tidigare år för att 
anpassas utifrån en omvärldsanalys och vissa taxor har ökats av samma 
anledning. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att taxan på bad för seniorer över 70 år blir följande:
årskort 800 kr och halvårskort 400 kr,

att för övrigt anta taxa för fritidsanläggningar 2019.

Underlag
1. Förslag till taxa för fritidsanläggningar 2019.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-24 § 52.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 94.
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4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 183.

Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar

att taxan på bad för seniorer över 70 år blir följande:
årskort 800 kr och halvårskort 400 kr,

att för övrigt anta taxa för fritidsanläggningar 2019.
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§ 196

Taxa för pensionärsservice
KS/2018:256 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Pensionärsservice 2019.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxa inom 
nämndens verksamhetsområde:

Taxa för Pensionärsservice

Taxorna för Pensionärsservice höjs vartannat år. Anledningen till detta är 
att taxorna är låga och skulle med rekommenderad höjningsnivå 
innebära höjning motsvarande ett par kronor. Höjningar vartannat år 
innebär istället att taxorna kan höjas med jämna femkronor.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för Pensionärsservice 2019.

Underlag
1. Förslag till taxa för Pensionärsservice 2019.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 53.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 95.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 184.
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Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar

att anta taxa för Pensionärsservice 2019.

Maria Åhlén (S) yrkar

att höja taxa för Pensionärsservice 2019 med 3 %.
 
Propositionsordning
Ordförande ställer David Väyrynens förslag mot Maria Åhléns förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
David Väyrynens förslag.
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§ 197

Taxa parkeringsavgifter
KS/2018:255 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa felparkeringsavgifter 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Service- och Tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxa inom 
nämndens verksamhetsområde:

Taxa för parkeringsavgifter 2019

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

att anta taxa felparkeringsavgifter 2019.

Underlag
1. Förslag Taxa felparkeringsavgifter 2019.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 57.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 96.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 185.
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§ 198

Avfallstaxa för hushållsavfall
KS/2018:257 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta avfallstaxa för hushållsavfall 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxa inom 
nämndens verksamhetsområde:

Avfallstaxa för hushållsavfall 2019

Taxan har en fast och en rörlig del. Fasta avgiften täcker kostnaderna för 
administration, information, framtagande av avfallsplaner, renhållnings-
föreskrifter samt hushållens kostnader för återvinningscentraler och 
miljöstationer. Den rörliga avgiften baseras på antalet tömningar och 
kärlstorlek.

De två stora entreprenaderna, insamling av hushållsavfall samt drift av 
Kavahedens avfallsanläggning ska upphandlas under hösten 2018. 

Ekonomiska konsekvenser
Taxan är beräknad på 100 % täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta avfallstaxa för hushållsavfall 2019.

Underlag
1. Förslag Avfallstaxa för hushållssavfall 2019.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 60.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 97.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 186.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (S)

att anta avfallstaxa för hushållsavfall 2019.
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§ 199

Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar 2019.
KS/2018:260 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxa inom 
nämndens verksamhetsområde:

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019

VA-taxan innehåller uppgifter om anläggningsavgifter, d.v.s. uppgifter 
om vad nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt uppgifter om 
avgifter för vanligen förekommande tjänster som huvudmannen till-
handahåller på fastighetsägarens begäran, t.ex. servisavstängning.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv. Taxan är beräknad på 100 % 
täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att anta taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019.

Underlag
1. Förslag Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 61.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 98.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 187.
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§ 200

Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar
KS/2018:259 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för slamtömning för enskilda avloppsanläggningar 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxa inom 
nämndens verksamhetsområde:

Taxa för slamtömning för enskilda avloppsanläggningar.

Taxan är beräknad utifrån upprättat avtal med entreprenören som utför 
tömningarna. Inga höjningar av taxan föreslås.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att anta taxa för slamtömning för enskilda avloppsanläggningar 2019.

Underlag
1. Förslag till slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2019.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 63.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 99.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 188.
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§ 201

Taxa för tömning av fettavskiljare
KS/2018:261 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 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 till följd 
av den verksamhet som bedrivs och att människor uppehåller sig i 
lokalen, är därmed 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 beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta
 
att taxan för tömning av fettavskiljare fastställs.

Underlag
1. Taxa för tömning av fettavskiljare.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 64.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 100.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 189.
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§ 202

Taxa för tömning av avloppsslam för avloppsreningsverk utanför 
kommunens huvudmannaskap
KS/2018:446 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att taxan för tömning av avloppsslam för avloppsreningsverk utanför 
kommunens huvudmannaskap fastställs.

Ärendebeskrivning
Med hushållsavfall avses avloppsslam som kommer från hushåll eller 
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Kommunen och dess 
entreprenör har skyldighet att se till att insamling av avloppsslam sker 
och detta hanteras enligt gällande regelverk. Inga höjningar av taxan 
föreslås.

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 beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att taxan för tömning av avloppsslam för avloppsreningsverk utanför 
kommunens huvudmannaskap fastställs.

Underlag
1. Taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunens 
huvudmannaskap.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 65.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 101.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 190.
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§ 203

Service- och tekniknämndens investeringsbudget
KS/2018:120 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2019 samt plan för åren 
2020-2021.

Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2019: 57 450 tkr och driftskonsekvens -700 tkr
Budgetplan 2020: 65 850 tkr och driftskonsekvens -780 tkr
Budgetplan 2021: 58 850 tkr och driftskonsekvens -50 tkr

Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2019: 26 000 tkr och driftskonsekvens -650 tkr
Budgetplan 2020: 16 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr
Budgetplan 2021: 24 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2019 samt för åren plan 2020-2021 för 
service- och tekniknämnden har upprättats i enlighet med 
kommunplansdirektiven.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2019 samt plan för åren 
2020-2021.

Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2019: 57 450 tkr och driftskonsekvens -700 tkr
Budgetplan 2020: 65 850 tkr och driftskonsekvens -780 tkr
Budgetplan 2021: 58 850 tkr och driftskonsekvens -50 tkr



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  78  (108)

2018-06-11
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2019: 26 000 tkr och driftskonsekvens -650 tkr
Budgetplan 2020: 16 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr
Budgetplan 2021: 24 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr.

Underlag
1. Investeringsbudget skatte Service- och tekniknämnden 
2019-2021.
2. Investeringsbudget affärs Service- och tekniknämnden 
2019-2021. 
3. Investeringskalkyler.
4. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 51.
5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 102.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 191.

Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar

att anta förslag till investeringsbudget 2019 samt plan för åren 
2020-2021.

Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2019: 57 450 tkr och driftskonsekvens -700 tkr
Budgetplan 2020: 65 850 tkr och driftskonsekvens -780 tkr
Budgetplan 2021: 58 850 tkr och driftskonsekvens -50 tkr

Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2019: 26 000 tkr och driftskonsekvens -650 tkr
Budgetplan 2020: 16 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr
Budgetplan 2021: 24 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr.
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§ 204

Service- och tekniknämndens driftbudget 2019-2021
KS/2018:121 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till:

Driftbudget 2019: 79 710 tkr, varav 3 950 tkr i engångsanslag och -700 
tkr i driftkonsekvens.

Plan 2020: 80 730 tkr, varav 1 200 tkr i engångsanslag och -780 tkr i 
driftkonsekvens.

Plan 2021: 80 180 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -50 tkr i drift-
konsekvens.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020-2021 för Service- 
och tekniknämnden har upprättats i enlighet med kommunplansdirek-
tiven.

Ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till:

Driftbudget 2019: 79 710 tkr, varav 3 950 tkr i engångsanslag och -700 
tkr i driftkonsekvens.

Plan 2020: 80 730 tkr, varav 1 200 tkr i engångsanslag och -780 tkr i 
driftkonsekvens.

Plan 2021: 80 180 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -50 tkr i 
driftkonsekvens.
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Underlag
1. Service- och tekniknämndens driftbudget 2019-2021.
2. Driftbilagor, ramanslag,
3. Driftbilagor, engångsanslag.
4. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 50.
5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 103.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 192.

Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar

att anta förslag till:

Driftbudget 2019: 79 710 tkr, varav 3 950 tkr i engångsanslag och -700 
tkr i driftkonsekvens.

Plan 2020: 80 730 tkr, varav 1 200 tkr i engångsanslag och -780 tkr i 
driftkonsekvens.

Plan 2021: 80 180 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -50 tkr i 
driftkonsekvens.
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§ 205

Taxa för serveringstillstånd
KS/2018:104 - 0031

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Nämnd- och utredningsenheten har upprättat förslag till följande taxa 
inom nämndens verksamhetsområde:

Taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv. Aktuell höjning av taxan grundar sig 
generellt på Sveriges Kommuner och Landstings prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) för år 2019 som är 3%. 

Enda kostnaden där det föreslås en annan förändring är kostnad gällande 
avläggande av kunskapsprov. Här föreslås att denna är kostnadsfri. Detta 
för att uppmuntra krögarna att utbilda sin personal. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2019.

Underlag
1. Dokument föreskrift Taxa.
2. Jämförelsedokument.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-16 § 120.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 104.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 193.
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§ 206

Taxa för busstrafik inom tätorten
KS/2018:249 - 0031

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för busstrafik inom tätorten för 2019.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Ansvarig handläggare har upprättat förslag till följande taxa inom 
nämndens verksamhetsområde:

Taxa för Busstrafiken inom tätorten

Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-28 § 28 att justering av 
biljettpriser för tätortstrafiken skall årligen följa Länstrafiken i 
Norrbottens AB:s justering av biljettpriser. Länstrafiken sista höjning av 
biljettpriser för 
enkelbiljetter och rabattkort var 2018-01-01. Länstrafiken har i dagsläget 
inte aviserat någon höjning av biljettpriser för 2019. Förändringar av 
priser för hel- och halvårskort beslutas av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-03 § 67 att lämna 
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 16 april.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta taxa för busstrafik inom tätorten för 2019.
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Underlag
1. Jämförelse.
2. Biljettpriser enkelbiljetter och periodkort Länstrafiken i Norrbotten AB.
3. Föreskrift med taxa.
4. Kommunstyrelsen 2018-04-16 § 121.
5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 105.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 194.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att anta taxa för busstrafik inom tätorten för 2019.

Maria Åhlén (S) yrkar

att höja taxa för busstrafik inom tätorten för 2019 med 3 %.

Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Maria Åhléns förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Henrik Ölvebos förslag.
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§ 207

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2019, plan 2020 - 2021
KS/2018:102 - 041,KS/2018:443 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020 – 2021:

Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 100 tkr. 
Investeringsplan 2020: 31 070 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 9 930 tkr och driftkonsekvenser 0.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2019: 661 600 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 452 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 355 500 tkr och driftkonsekvenser 0.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020 – 2021 för 
Kommunstyrelsen har upprättats enligt kommunplandirektiven.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020 – 2021:

Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 100 tkr. 
Investeringsplan 2020: 31 070 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 9 930 tkr och driftkonsekvenser 0.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2019: 661 600 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 452 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 355 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
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Underlag
1. Investeringssammanställning kommunstyrelsen.
2. Investeringskalkyl fiberutbyggnadsprojekt.
3. Investeringskalkyl E-tjänster/E-förvaltning.
4. Investeringssammanställning samhällsbyggnadsförvaltningen.
5. Investeringskalkyl Kunskapshuset.
6. Investeringskalkyl Multiaktivitetshuset.
7. Investeringskalkyl Friidrottshall.
8. Investeringskalkyl helhet Centrum.
9. Investeringskalkyl vård- och omsorgsboende Repisvaara.
10. Investeringskalkyl förskola och skola Repisvaara.
11. Investeringskalkyl exploatering Repisvaara Södra.
12. Investeringskalkyl Repisvaara Södra VA.
13. Investeringskalkyl nya exploateringsområden gator.
14. Investeringskalkyl nya exploateringsområden VA.
15. Investeringskalkyl handelsområde Stålvallen.
16. Investeringskalkyl handelsområde E 45.
17. Investeringskalkyl ram för oförutsett verksamhetslokaler.
18. Investeringskalkyl parkeringsgarage Vassara Torg.
19. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 106.
20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 195.

Yrkande
Benny Blom (M) yrkar

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020 – 2021:

Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 100 tkr. 
Investeringsplan 2020: 31 070 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 9 930 tkr och driftkonsekvenser 0.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2019: 661 600 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 452 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 355 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
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§ 208

Kommunstyrelsens driftbudget 2019, och plan 2020-2021
KS/2018:103 - 041,KS/2018:444 - 041

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till

Driftbudget 2019: 86 900 tkr, varav 3 050 tkr i engångsanslag 
och 100 tkr i driftkonsekvens investering.

Plan 2020: 86 400 tkr, varav 2 350 tkr i engångsanslag

Plan 2021: 84 300 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020 – 2021 för 
Kommunstyrelsen har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till

Driftbudget 2019: 86 900 tkr, varav 3 050 tkr i engångsanslag 
och 100 tkr i driftkonsekvens investering.

Plan 2020: 86 400 tkr, varav 2 350 tkr i engångsanslag

Plan 2021: 84 300 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag
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Underlag
1. Sammanställning drift 2019 – 2021.
2. Driftbilaga landsbygdsutveckling.
3. Driftbilaga kommunala medlemskap.
4. Driftbilaga IT-Digitalisering.
5. Driftbilaga strategisk kompetensförsörjning.
6. Driftbilaga effektivisering KLK.
7. Driftbilaga generell effektivisering från fördelning.
8. Driftbilaga avvecklingsfastigheter, driftkostnader. 
9. Driftbilaga engångsanslag Laponia Resecenter.
10. Driftbilaga engångsanslag turistsatsningar.
11. Driftbilaga engångsanslag informationscenter samhällsomvandling.
12. Driftbilaga engångsanslag resurs minskad sjukfrånvaro.
13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 61.
14. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 107.
15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 196.

Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar

att anta förslag till

Driftbudget 2019: 86 900 tkr, varav 3 050 tkr i engångsanslag 
och 100 tkr i driftkonsekvens investering.

Plan 2020: 86 400 tkr, varav 2 350 tkr i engångsanslag

Plan 2021: 84 300 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag
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§ 209

Kommunfullmäktige, driftbudget 2019, plan 2020-2021
KS/2018:82 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till

Driftbudget 2019: 1 750 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2020: 1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021: 1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020-2021 för 
kommunfullmäktige, har upprättats i enlighet med 
kommunplansdirektiven.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till

Driftbudget 2019: 1 750 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag 
och 0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2020: 1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021: 1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.
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Underlag
1. Kommunfullmäktige driftbudget 2019-2021.
2. Driftbilaga.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 108.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 197.

Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar 

att anta förslag till

Driftbudget 2019: 1 750 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag 
och 0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2020: 1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021: 1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.
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§ 210

Överförmyndarnämnd, driftbudget 2019, plan 2020-2021
KS/2018:91 - 041

Kommunstyrelsen beslutar kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till;

Driftbudget 2019: 1 241 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2020: 1 241 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021: 1 241 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020-2021 för 
Överförmyndarnämnd, har upprättats i enlighet med 
kommunplansdirektiven.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till;

Driftbudget 2019: 1 241 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2020: 1 241 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021: 1 241 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.
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Underlag
1. Överförmyndarnämnd driftbudget 2019-2021.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 109.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 198.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att anta förslag till;

Driftbudget 2019: 1 241 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2020: 1 241 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021: 1 241 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.
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§ 211

Valnämnden, driftbudget 2019, plan 2020-2021
KS/2018:90 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till;

Driftbudget 2019: 448 tkr, varav 400 tkr i 
engångsanslag och 0 kr i 
driftkonsekvens.

Plan 2020: 48 tkr, varav 0 kr i engångs-
anslag och 0 kr i driftkon-
sekvens.

Plan 2021: 48 tkr, varav 0 kr i engångs-
anslag och 0 kr i driftkon-
sekvens.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020-2021 för 
Valnämnden, har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till;

Driftbudget 2019: 448 tkr, varav 400 tkr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2020:                          48 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr
driftkonsekvens.
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Plan 2021: 48 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i 
driftkonsekvens.

Underlag
1. Valnämnden driftbudget 2019-2021.
2. Driftbilaga.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 110.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 199.

Yrkande
Benny Blom (M) yrkar

att anta förslag till;

Driftbudget 2019: 448 tkr, varav 400 tkr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2020: 48 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021: 48 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens.
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§ 212

Revisorernas budget 2019, plan 2020-2021
KS/2018:89 - 041

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna ärendet öppet till kommunfullmäktiges sammanträde i 
november.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige presidium ska lämna förslag för Revisorernas budget 
2019, plan 2020-2021.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta revisorernas budget enligt kommunfullmäktiges presidiums 
förslag.

Underlag
1. Revision driftbudget 2019-2021enligt KF presidiums förslag
2. Drift bilaga(Kommunfullmäktiges presidiums förslag)
3. Revisorernas protokoll.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 200.

Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar

att lämna ärendet öppet till kommunfullmäktiges sammanträde i 
november.

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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§ 213

Lapplands kommunalförbunds budget 2019, plan 2020-2021
KS/2018:92 - 041

Kommunstyrelsen beslutar kommunfullmäktige besluta

att anta driftbudget 2019 och plan för 2020-2021 för Lapplands 
kommunalförbund med

Driftbudget 2019: 93 543 tkr,
Budgetplan 2020: 98 056 tkr,
Budgetplan 2021: 100 031 tkr.

Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Steve Ärlebrand (S), Lena 
Lindberg (S) och Clary Persson (S) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
LKF:s direktion kommer att besluta om förslag till budget för år 2019 
och plan för 2020-2021. F.n. föreligger ej beslut eller protokoll från 
direktionsmötet den 2017-04-27.

Ekonomiska konsekvenser
Det preliminära budgetförslag som skickats ut innebär för Gällivare 
kommuns del:

Driftbudget 2019: 93 809 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 80 063 tkr.
Budgetplan 2020: 98 593 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 84 576 tkr.
Budgetplan 2021: 100 846 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 86 551 tkr.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta driftbudget 2019 och plan för 2020-2021 för Lapplands 
kommunalförbund med
Driftbudget 2019: 93 543 tkr,
Budgetplan 2020: 98 056 tkr,
Budgetplan 2021: 100 031 tkr.

Underlag
1. Driftbudgetsammanställning LKF 2019-2021.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 112.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 201.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att anta driftbudget 2019 och plan för 2020-2021 för Lapplands 
kommunalförbund med
Driftbudget 2019: 93 543 tkr,
Budgetplan 2020: 98 056 tkr,
Budgetplan 2021: 100 031 tkr.
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§ 214

Gällivare kommuns budget 2019-2021
KS/2018:84 - 041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta budgetdelen i kommunplan 2019-2021,

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 
2019-2021 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till 
omvärldsfaktorer som förändrar skatter- och statsbidragsintäkter, 
arbetsgivar-avgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges 
kommunfullmäktige,

att fastställa oförändrad skattesats för år 2019 om 22,55 kronor per 
skattekrona.

Protokollsanteckning
Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Lena Lindberg (S), Steve 
Ärlebrand (S) och Clary Persson (S) vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet med anledning av osäker 
befolkningsprognos som kan påverka budgeten negativt, samt 
socialnämndens instabilitet med snabbt ökande budgetunderskott för 
2018 som kan påverka budgeten även under 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och 
fokusera på under den kommande perioden. Kommunplanen är styrande 
för kommunen och ska vara utgångspunkt i nämndernas och styrelsens 
arbete med verksamhetsplaner. 

Kommunplanen 2019-2021 innehåller kommunens styrmodell, 
verksamhetsplaneringsprocessen, kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning under perioden, kommunfullmäktiges styrkort 2019-2021 
samt budget för Gällivare kommun. 

Budgetförslaget för Gällivare kommun utgör en del av kommunplanen 
och har tagits fram genom nämndernas äskanden till kommunfullmäktige 
utifrån beslutade kommunplansdirektiv och budgetregler. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslut av kommunplan medför ekonomiska konsekvenser i form av 
prioriterade områden genom beslutet av budget och mål för god 
ekonomisk hushållning. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslut av kommunplanen kan innebära vissa konsekvenser för barn och 
ungdomar i form av prioriterade områden. Vilka konsekvenser den 
medför är i dagsläget svåra att bedöma. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta budgetdelen i kommunplan 2019-2021,

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 
2019-2021 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till 
omvärldsfaktorer som förändrar skatter- och statsbidragsintäkter, 
arbetsgivar-avgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges 
kommunfullmäktige,

att fastställa oförändrad skattesats för år 2019 om 22,55 kronor per 
skattekrona.

Underlag
1. Budgetdelen av kommunplanen 2019-2021.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 113.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 202.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Fredric 
Olofsson (MV), David Väyrynen (V) och Nicklas Johansson (NS) 

att anta budgetdelen i kommunplan 2019-2021,

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 
2019-2021 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till 
omvärldsfaktorer som förändrar skatter- och statsbidragsintäkter, 
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges 
kommunfullmäktige,

att fastställa oförändrad skattesats för år 2019 om 22,55 kronor per 
skattekrona.
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§ 215

Kommunplan exkl. budget 2019-2021
KS/2018:85 - 0121

Kommunstyrelsen beslutar

att anta kommunplan för 2019-2021 exklusive budget.

Ärendebeskrivning
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och 
fokusera på under den kommande perioden. Kommunplanen är styrande 
för kommunen och skall vara utgångspunkt i nämnders och styrelsers 
arbete med verksamhetsplaner.

Kommunplaner för 2019-2021 innehåller kommunens styrmodell, 
verksamhetsplaneringsprocessen, kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning underperioden, kommunfullmäktiges styrkort för år-år samt 
en beskrivning av kommunens organisation och bolag.
Budgeten för 2019-2021 antas parallellt med kommunplanen och 
beslutas som åtskilda ärenden. Budgeten och kommunplanen paketeras 
ihop till ett gemensamt dokument när budgeten har beslutats i 
kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
Fastställande av kommunplan medför ekonomiska konsekvenser i form 
av prioriterade områden genom antagandet av mål för god ekonomisk 
hushållning.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Fastställande av kommunplan kan innebära vissa konsekvenser för barn 
och ungdomar i form av prioriterade områden. Vilka dessa konsekvenser 
kan vara är i dagsläget svåra att bedöma.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta kommunplan för 2019-2021 exklusive budget.

Underlag
1. Kommunplan för 2019-2021 exklusive budget.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 203.

Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (S)

att anta kommunplan för 2019-2021 exklusive budget.
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§ 216

Antagande - Detaljplan för Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74
KS/2017:2447 - 2141

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt 

att anta detaljplan för del av Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74.

Ärendebeskrivning
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är pröva förutsättningarna av 
att bebygga planområdet med 30-40 stycken bostäder i form av 
friliggande villor, parvis sammanbyggda enfamiljshus samt flerfamiljshus. 
Detaljplanen är tänkt att genomföras i två etapper, där den första utförs 
av en privat exploatör och inom den andra etappen är det tänkt att 
nedmonterade kulturhistoriskt värdefulla byggnader från Malmberget ska 
kunna placeras. Planområdet ligger på andra sidan älven i nära 
anslutning till Gällivare tätort och uppgår till en areal på 2,3 ha.

Ett nytt gång- och cykelstråk är inlagt i plankartan då stråket blir väldigt 
viktigt för den sociala hållbarheten vid ett genomförande av planen. 
Tanken är att stråket ska kunna ansluta till den gc-väg som följer väster 
om E45:an. Idag är det svårt och otryggt att ta sig till området med 
andra transportsätt än bil. Enligt den fördjupade översiktsplanen ska 
framkomligheten för trafikanter som promenerar, cyklar och använder 
spark, skidor, skoter eller kollektiva färdmedel prioriteras. För att om-
rådet ska bli mer lättillgängligt, tryggt och attraktivt är detta stråk 
viktigt. Med kulturbyggnaderna placerade i området är ett gc-stråk också 
bra för att allmänheten ska kunna ta sig närmare och titta på 
byggnaderna. Stråket ska också fungera som vall mot översvämningar 
från Vassara älv. 

Under granskningen framkom det att strandskyddet ej gäller för Vassara 
älv enligt Länsstyrelsen i Norrbottens avgränsningsbeslut från 
1999-06-11. De vattendrag som inte finns redovisade på Norrbottens-
kartan i skala 1:500 000 (Lantmäteriets karta 505) är undantagna från 
strandskyddsbestämmelserna. Vassara älv finns inte med på denna karta 
vilket betyder att det inte krävs något upphävande av strandskyddet för 
ett genomförande av planen. 

Planen handläggs med utökat förfarande i enlighet med PBL (2010:900) 
och är förenlig med den fördjupade översiktsplanen. Planen har varit 
utställd för granskning under tiden 30 april till och med 22 maj 2018. 
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Ekonomiska konsekvenser
Kommunen kommer vara huvudman för allmän plats (gata, gång, cykel 
och natur). Exploatören och kommunen fördelar kostnaderna för 
utbyggnad av infrastruktur och upprättande av detaljplanen. 

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

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt 

att anta detaljplan för del av Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74.

Underlag
1. Plankarta Antagande.
2. Planbeskrivning Antagande.
3. Granskningsutlåtande.
4. Förenklad dagvattenutredning. 
5. PM Geoteknik.
6. Markteknisk undersökningsrapport (MUR).
6.1. G-10-1-001.
6.2. G-10-2S-001.
6.3. G-10-2S-002.

Yrkande
Benny Blom (M) yrkar

att godkänna granskningsutlåtandet, samt 

att anta detaljplan för del av Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74.
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§ 217

Exploateringsavtal för del av Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74
KS/2018:515 - 251

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslaget till exploateringsavtal för del av Gällivare 82:2 och del 
av Gällivare 12:74.

Ärendebeskrivning
Kommunen har tillsammans med TN bygg och fastighet AB; exploatören, 
tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Gällivare 82:2 och del av 
Gällivare 12:74 på Andra sidan i Gällivare. Planen medger bebyggelse av 
ett tiotal villa- och/eller radhustomter på del av Gällivare 82:2 samt 
medger uppförande av fem nedmonterade kulturhus på del av Gällivare 
12:74. För detaljplanens genomförande har kommunen tillsammans med 
exploatören tagit fram ett förslag till exploateringsavtal som reglerar 
anläggande, ansvar och kostnaderna för uppförandet av allmänna 
anläggningar parterna emellan. Exploatören kommer att svara för 
utbyggnad av de allmänna anläggningarna inom exploateringsområdet 
(underlag 1).

Ekonomiska konsekvenser
Initialt får kommunen kostnader, enligt fördelningsprincip i avtalet 8 §, 
för utbyggnad av gata. Kostnaden beräknas få täckning för vid försäljning 
av i detaljplanen berörd del av Gällivare 12:74.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Detaljplanen, för vilken exploateringsavtalet reglerar genomförandet av, 
innebär nya boendemiljöer samt upprustat naturområde för friluftsliv 
längs älven som också kan komma barn och unga till del.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslaget till exploateringsavtal för del av Gällivare 82:2 och del 
av Gällivare 12:74.

Underlag
1. Exploateringsavtal inkl. underlag.

Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar

att anta förslaget till exploateringsavtal för del av Gällivare 82:2 och del 
av Gällivare 12:74.
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§ 218

Tillfällig delegation till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott
KS/2018:522 - 002

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens 
samhällsplaneringsutskott att besluta om medelsanvisning samt, i 
förekommande fall, tilläggsanslag ur den erhållna ersättningen för 
verksamhetslokaler i 
Malmberget för följande ärenden:

Investeringskostnader för iordningsställande av lokaler och byggande av 
carport samt motorvärmarplatser för att anpassa lokaler i Industrihuset 
för Postnord ABs verksamhet med anledning av förtida upphörande av 
lokalhyresavtal, 
Ersättning genom skadestånd till Cr8 Gym AB för förtida upphörande av 
lokalhyresavtal,
Antagande av anbud avseende upphandling av entreprenad för 
anläggande av friidrottsarena inom fastigheten Gällivare Vägmästaren.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Det föreligger ett behov av medelsanvisningar och beslut om 
tilläggsanslag i förslag till beslut angivna ärenden för tiden efter 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni 2018 och nästa 
sammanträde i kommunstyrelsen den 10 september. 

För att beslut om medelsanvisning och tilläggsanslag ska kunna fattas 
under den för kommunstyrelsen sammanträdesfria tidsperioden föreslås 
att kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott får i uppdrag av 
kommunstyrelsen att besluta i nedan angivna ärenden (delegation).

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till tillfällig delegation bedöms inte medföra några direkta 
ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till tillfällig delegation bedöms inte medföra några direkta 
konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens 
samhällsplaneringsutskott att besluta om medelsanvisning samt, i 
förekommande fall, tilläggsanslag ur den erhållna ersättningen för 
verksamhetslokaler i 
Malmberget för följande ärenden:

Investeringskostnader för iordningsställande av lokaler och byggande av 
carport samt motorvärmarplatser för att anpassa lokaler i Industrihuset 
för Postnord ABs verksamhet med anledning av förtida upphörande av 
lokalhyresavtal, 
Ersättning genom skadestånd till Cr8 Gym AB för förtida upphörande av 
lokalhyresavtal,
Antagande av anbud avseende upphandling av entreprenad för 
anläggande av friidrottsarena inom fastigheten Gällivare Vägmästaren.

Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar

att kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens 
samhällsplaneringsutskott att besluta om medelsanvisning samt, i 
förekommande fall, tilläggsanslag ur den erhållna ersättningen för 
verksamhetslokaler i 
Malmberget för följande ärenden:

Investeringskostnader för iordningsställande av lokaler och byggande av 
carport samt motorvärmarplatser för att anpassa lokaler i Industrihuset 
för Postnord ABs verksamhet med anledning av förtida upphörande av 
lokalhyresavtal, 
Ersättning genom skadestånd till Cr8 Gym AB för förtida upphörande av 
lokalhyresavtal,
Antagande av anbud avseende upphandling av entreprenad för 
anläggande av friidrottsarena inom fastigheten Gällivare Vägmästaren.

Maria Åhlén (S) yrkar 

att avslå förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer David Väyrynens förslag mot Maria Åhléns förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med David Väyrynens förslag.
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§ 219

Is-och evenemangsarena - beslut om restaurang
KS/2018:529 - 239

Kommunstyrelsen beslutar 

att is- och evenemangsarenan förbereds för restaurang,

att tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser redovisas till kommun-
styrelsens samhällsplaneringsutskott 29 juni 2018,

att service- och teknikförvaltningen samt utvecklingsenheten skyndsamt 
tar fram hyreskontrakt med presumtiva näringsidkare.

Reservation
Maria Åhlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Protokollsanteckning
Maria Åhlén (S) vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna anser att det är tillräckligt med det café som redan 
är inplanerat.

Ajournering kl. 16:15-16:30.

Ärendebeskrivning
Kommunalfullmäktige beslutade 2014-12-08 § 160, att påbörja arbete 
med en ny Is- och evenemangsarena i Gällivare. Beslut om finansiering 
har tagits av KF via beslut om investeringsbudget samt via tilläggsanslag 
från KS.

I nu rådande läge inom byggsektorn i Malmfälten har kostnaderna för att 
uppföra Is- och Evenemangsarena ökat jämfört med den tänkta 
byggstarten 2015. Tidsförskjutningen har tvingat fram en omprojektering 
då nya krav tillkommit i BBR. Samtidigt gjordes en kraftig ansträngning 
för att hitta besparingar i projektet. Dessa bedömdes till ca 15 000 tkr. 
En av besparingarna som beslutades vid styrgruppsmöte nr 16 den 
30 november 2017, var att istället för restaurang (underlag 1 och 2) 
bygga ett café (underlag 3 och 4), vilket bedömdes utgöra en besparing 
om 2,0 MSEK.
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Förfrågningsunderlag gick ut i november 2017. Inkomna anbud i januari 
2018 visade sig ha en alltför hög nivå jämför med budget varvid inköps-
processen övergick till förhandlat förfarande där slutliga anbud inkom 
2018-03-19 och entreprenör antogs. Beslut togs av KS 2018-03-27 att 
anvisa ytterligare 35 000 tkr till projektet. Entreprenadarbetena 
påbörjades den 9 april 2018.

Utvecklingsenheten fick hösten 2015 i uppdrag att hitta aktörer som vill 
driva evenemang och restaurang i Is- och evenemangsarenan. Service- 
och teknikförvaltningen skulle upprätta ett undertecknat förslag till hyres-
avtal innan beslut om byggandet av en restaurang. I dagsläget föreligger 
inget hyresavtal mellan service- och teknikförvaltningen och närings-
idkare.

Byggnadskostnaden för en restaurang beräknas att bli dyrare än 2,0 
MSEK eftersom grunden, kyl- och ventilationssystemet projekterats om 
för att passa ett Café som inte har frysrum och stekbord. Restaurang 
kommer att även att kräva större kyl-och ventilationssystem med egna 
aggregat. Det föreligger även en risk att byggtiden förlängs.

Ekonomiska konsekvenser
Enligt tidigare beslut har 201 450 tkr anvisats till projektet. Budget-
bedömningen för omprojektering och ändringsarbeten till restaurang 
samt tidsförskjutning av projektet, utan att ha fått anbud från projektör 
och entreprenör, är tillkommande kostnader om minst 4 000 tkr.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Byggnation av restaurang istället för café i Is- och evenemangsarenan 
innebär inga konsekvenser utöver tidigare för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller om kommunstyrelsen ställnings-
tagande till om restaurang ska byggas enligt underlag 1 och 2

att därest beslutet är att restaurang skall byggas får tilläggsanslag 
anvisas när anbud inkommit. 

Underlag
1. Planritning Hus 1, vån 1, Restaurang A-40.1-110-01, FU dat 
2015-10-30.
2. Storköksbeskrivning – Restaurang, FU 2015-10-30.
3. Planritning Hus 1, vån 1, Café A-40.1-110-01, BH PM 1, Rev A 
2018-02-28.
Storköksbeskrivning – nybyggnad Café, BH PM 1, Rev A 2018-02-28.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att is- och evenemangsarenan förbereds för restaurang,

att tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser redovisas till kommun-
styrelsens samhällsplaneringsutskott 29 juni 2018,

att service- och teknikförvaltningen samt utvecklingsenheten skyndsamt 
tar fram hyreskontrakt med presumtiva näringsidkare.

Maria Åhlén (S) yrkar

att avslå förslag till beslut.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  108  (108)

2018-06-11
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 220

Anmälda delegationsbeslut
INK/2018:21 - 055,INK/2018:31 - 050,INK/2018:32 - 050,INK/2018:34 
- 050,KS/2018:11 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 
beslut:

1. INK 2018:21 055
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut Ks 2018-01-15 §8.
2018-05-24 Upprättande av interaktivt Informationscentrum.
att anta anbud avgivet av 0920 Media AB (Meramedia) avseende 
upprättande av Informationscentrum 2018 samt,

att avtal tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och 
om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder 
enligt LOU.

2. INK 2018:31 050
Direktupphandling - Tryck och leverens av blanketter, kuvert mm.  
Bröderna Hansson H-Tryck AB. Ramavtal.

3. INK/2018:32 – 050
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut Ks 2018-01-15 §8.
2018-05-28 Upphandling av terminal- och arbetsglasögon.
att anta anbud avgivet av Niemis Optik AB avseende leverens av 
terminal- och arbetsglasögon mot avrop till anställda i Gällivare 
kommun enligt av kommunen fastställda riktlinjer, samt

att avtal tecknas för två (2) år med rätt till ett (1) + ett (1) års option 
under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs 
att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt LOU.   
             

4. INK 2018:34 050
Direktupphandling – Utförande av bilvård på kommunens fordon. 
Däck- & Bilvård i Malmfälten AB. Ramavtal.   

 
Förslag till beslut

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.


