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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Ajournering

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1
Tisdag 2 april 2019 kl.  10:00  - 16:30

Kl. 12:00-13:00
Kl. 15:00-15:15 § 141
Kl. 16:10-16:15 § 162

Utses att justera Paula Palmqvist

Justeringens plats 
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-04-03, klockan 11:00

Anslagstid 2019-04-03 – 2019-04-25

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf §113 - §177 

Ordförande
________________________
Jeanette Wäppling

Justerande
________________________
Paula Palmqvist
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Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-02

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Jeanette Wäppling V 113-177

Vice 
ordförande Birgitta Larsson S 113-177

2:e vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP

Ledamot Karl-Erik Taivalsaari V 113-135, 
137-177 Jäv § 136

Ledamot Magnus Johansson S 113-177

Ledamot Maria Åhlén S 113-177

Ledamot Mats Rantapää S 113-142, 
144-177 Jäv § 143

Ledamot Lars Alriksson M 113-177

Ledamot Benny Blom M 113-177

Ledamot Paula Palmqvist SD 113-177

Ledamot Nicklas Johansson SJVP 113-177

Ledamot Hanna Falksund MP

Ledamot Sanna Nilsson Ylitalo MP

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Pernilla Fagerlönn V

Ersättare Jan-Ander Perdal V

Ersättare Johannes Reinfors V

Ersättare Mattias Liinanki MP 113-177 Ers. Henrik Ölvebo

Ersättare Stefan Ovrell MP
113-120, 
122, 124, 
126-137

10:00-12:00 Ers. Sanna Nilsson Ylitalo

Ersättare Steve Ärlebrand S

Ersättare Monika Eriksson 
Norberg S

Ersättare Stefan Kostenniemi S 113-124, 
126-177 Ers. Hanna Falksund. Jäv § 125

Ersättare Frank Öqvist S
121, 123, 
125, 138-
177

13:00-16:30 Ers. Sanna Nilsson Ylitalo

Ersättare Eric Palmqvist SD

Ersättare Margareta 
Henricsson SJVP
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Ersättare Kjell Hansson M 125, 136 10:00-15:00

Ers. Stefan Kossteniemi § 125, Karl-
Erik Taivalsaari § 136. Ej tjg. ers. §§ 
113-124, 126-135, 137, 139-140, 
177

Ersättare Mikael Lundberg M 143 10:00-16:30 Ers. Mats Rantapää § 143. Ej tjg.ers 
§§ 113-142, 144-177

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 113-177

Kommunche
f Mats Pettersson §§ 123, 125, 177

Inköps-
kontroller 
/upphand-
lare

Hanna Edenbrink 
Andersson § 116

Förvaltnings
chef Rune Blomster §§ 117-118

Central-
ekonom Sofie Westerlund § 117

Skolchef Eva Martinsson § 117

Socialchef Annette Viksten Åhl § 117

Räddningsch
ef Henrik Lyngmark § 117

Kvalitets-
ledare Jaana Moberg § 121
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Innehållsförteckning

§ 113 8
Godkännande av dagordning

§ 114 9
Delgivningar

§ 115 10
Anmälan delegationsbeslut

§ 116 11
Upphandling - Ombyggnad kök Tallbackaskolan

§ 117 13
Budgetuppföljning

§ 118 15
Årsredovisning service- och tekniknämnden 2018

§ 119         17
Lapplands kommunalförbund - årsredovisning 2018

§ 120 18
Årsredovisning kommunövergripande 2018

§ 121 20
Utveckling av målstyrning

§ 122 21
KS kurser/konferenser samt återkoppling

§ 123 22
Kommunchefens rapport

§ 124 23
Rutiner för bidrag till studier

§ 125 25
Kommunal tjänsteorganisation

§ 126 27
Revisionsrapport - Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de 
delägda bolagen

§ 127 29
Revisionsrapport  - Områdesvisa infrastrukturinvesteringar, Gällivare kommun, 
samt slutdokument

§ 128 30
Exploateringsavtal detaljplan västra Repisvaara, del av fastigheten Gällivare 5:14
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§ 129 32
Antagande - detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra 
Repisvaara

§ 130 35
Antagande - detaljplan för del av Robsam 1:3, transformatorstation

§ 131 37
Rättelse av plankarta - Detaljplan för del av Gällivare 82:2 och del av Gällivare 
12:74

§ 132 39
Antagande av detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare 
kronoöverloppsmark 2:1

§ 133 41
Lokalplacering Hemtjänst/Hemvård

§ 134 44
Effektmål för projekt Forsen

§ 135 46
Medborgarinitiativ - Lasershow istället för fyrverkerier

§ 136 49
Stipendium

§ 137 52
Ekonomiskt stöd till idéburen sektor

§ 138 55
Information till KS från de kommunala råden, samt övrig aktuell information

§ 139 56
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning

§ 140 57
Uppföljning motioner

§ 141 58
Lokal livsmedelsproduktion

§ 142 61
Uppföljning köttfri dag

§ 143 64
Förvärv av Dundret

§ 144 65
Taxa - Kopiering av allmän handling

§ 145 66
Taxa - Föreningstjänst, kopiering 2020
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§ 146 67
Taxa för lotteritillstånd 2020

§ 147 68
Taxa - Förslag för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2020

§ 148 69
Taxa bilbarnstolar och flytvästar 2020

§ 149 70
Taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2020

§ 150 72
Taxa för uthyrning av konferensrum Re- form

§ 151 73
Avfallstaxa för hushållshållsavfall

§ 152 74
Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning

§ 153 75
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar

§ 154 76
Taxa för tömning av fettavskiljare

§ 155 77
Taxa för tömning av mindre, inte kommunala,  avloppsreningsverk

§ 156 78
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

§ 157 79
Taxa för fritidsanläggningar

§ 158 81
Taxa för pensionärsservice

§ 159 82
Taxa för torghandel

§ 160 83
Taxa för felparkeringsavgifter

§ 161 85
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar

§ 162 86
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser

§ 163 88
Taxa för planbesked
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§ 164 89
Taxa för bildarkivet

§ 165 90
Taxa för fjärrlåneavgift, bibliotek

§ 166 91
Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten

§ 167 92
Taxa för kulturskolan

§ 168 93
Nya riktlinjer för skolskjuts 2019

§ 169 95
Föreskrift om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd enligt miljölagen

§ 170 96
Föreskrift om allmänna försäljningsplatser enligt ordningslagen

§ 171 97
Föreskrift om tillfälliga skoterförbud enligt terrängkörningslagen

§ 172 98
Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och Bror Wennström (MV) - 
Kommunalt huvudmannaskap på Repisvaara mitt

§ 173 99
Motion av Paula  Palmqvist (SD) - upprättande av Fritidsbanken i Gällivare

§ 174 101
Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson 
(M), Per Wahlström (M), Benny Blom (M) - Ge fler ungdomar möjlighet att delta i 
kultruskolans verksamhet

§ 175 103
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina 
Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M), Kjell-Åke Andersson (M), 
Margareta Henricsson (SJVP) och Nicklas Johansson (SJVP) angående lokal 
matlagning

§ 176 105
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina 
Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M) och Kjell-Åke Andersson (M) 
angående att behålla legitimerade lärare i den kommunala grundskolan

§ 177 107
Tillsättning förvaltningschef  för Stöd- och utvecklingsförvaltningen
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Utdragsbestyrkande

§ 113

Godkännande av dagordning
Dnr KS/2019:218

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med följande tillägg:

att lägga till ärendet Tillsättning av förvaltningschef  för stöd och utveckling,

att lyft ut ärendena Busstrafik i egen regi och utvecklingsplan Centrum till att behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde 20 maj,

att ändra i punkterna till att ärende 7 blir ärende 8 och ärende 8 blir ärende 7.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Utdragsbestyrkande

§ 114

Delgivningar
Dnr KS/2019:10, KS/2019:300, KS/2019:176, KS/2019:236, KS/2019:324, KS/2019:227, 
KS/2019:263, KS/2019:299, KS/2019:231, KS/2019:254, KS/2019:256, KS/2019:255, 
KS/2019:306, KS/2019:301, KS/2019:283, KS/2019:298, KS/2019:286, KS/2019:230, 
KS/2018:540, KS/2019:317, KS/2019:260, KS/2019:222, KS/2019:267, KS/2019:46, 
KS/2018:757, KS/2017:2040, KS/2019:31

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delgivningar.

Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag
1. Rapport delgivningar.
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Utdragsbestyrkande

§ 115

Anmälan delegationsbeslut
Dnr KS/2019:11, KS/2018:844, AlkT/2019:1, KS/2019:311, KSst/2019:101, INK/2019:11, 
KS/2019:304, KS/2019:305, KS/2019:308, INK/2019:12, AlkT/2019:2, AlkT/2019:3, 
KS/2019:182, KS/2019:197, KS/2019:326, KS/2019:247, KS/2018:824, KS/2019:220

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda delegationsbeslut.

Förslag till beslut
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Underlag
1. Rapport delegationsbeslut.
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Utdragsbestyrkande

§ 116

Upphandling - Ombyggnad kök Tallbackaskolan
Dnr INK/2019:13

Kommunstyrelsen beslutar

att anbud från Peab sverige AB antas och avtal tecknas under förutsättning att 
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstolen inte förordnar om 
åtgärd.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar en generalentreprenad gällande ombyggnation av mottagningskök 
på Tallbackaskolan.

Inköpsfunktionen har av Service- och teknikförvaltningen fått i uppdrag att upphandla 
entreprenör för ändamålet.

Anbud har inkommit från följande:

1. Peab Sverige AB
Sammanställning av anbuden enligt bilagor – Sammanställning samt kvalificering
/utvärdering dat. 2019-03-29.

Efter genomför anbudsutvärdering framkom det att nedan angiven anbudsgivare lämnat 
det lägsta anbudet.

Peab Sverige AB

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

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande avdelnings investeringsbudget. Anbudssumman uppgår 
till 12 996 000 SEK exkl. moms.

Konsekvenser för barn och unga
Upphandlingen innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar i och med att skolan 
får ett ombyggt kök.

Förslag till beslut
att anbud från Peab sverige AB antas och avtal tecknas under förutsättning att 
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstolen inte förordnar om 
åtgärd.
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Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Sammanställning dat. 2019-03-26.
2. Kvalificering & Utvärdering dat. 2019-03-26.
3. 09.1 Administrativa Föreskrifter FFU dat. 2019-02-07.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att anbud från Peab sverige AB antas och avtal tecknas under förutsättning att 
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstolen inte förordnar om 
åtgärd.
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Utdragsbestyrkande

§ 117

Budgetuppföljning
Dnr KS/2019:9

Kommunstyrelsen beslutar

att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får återkomma med åtgärder för att 
få en budget i balans på kort sikt och lång sikt, till kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträde 6 maj

Reservation
Moderaterna reserverar sig mot förslaget till förmån för eget lagt förslag. 

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

Med anledning av organisationsförändringen är inte rapportstrukturen ännu komplett men 
underlag kommer inför mötet.

Rune Blomster, förvaltningschef, service- och teknikförvaltningen, Henrik Lyngmark, 
räddningschef, miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen, Eva Martinsson, skolchef, barn- 
och utbildningsförvaltningen och Annette Viksten Åhl, socialchef, socialförvaltningen och 
Sofie Westerlund, centralekonom, redovisar utfallet för perioden och årsprognos för 
respektive förvaltning. 

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får återkomma med åtgärder för att 
få en budget i balans på kort sikt och lång sikt, till kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträde 6 maj

Lars Alriksson (M) yrkar

att kommunchefen får i uppdrag att ta fram sparförslag till nästa 
kommunstyrelsesammanträde för beslut att nå en budget i balans för kommunstyrelsen,

att socialnämnden tar fram en åtgärdsplan för att få budgeten i balans,

att vid nästa kommunstyrelses arbetsutskotts sammanträde redovisar socialnämndens 
ordförande åtgärdsplanen för kommunstyrelsen,

att vid varje ordinarie kommunstyrelse sammanträde ska socialnämndens ordförande och 
förvaltningschef redogöra för arbetet att få en budget i balans.
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Utdragsbestyrkande

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

§ 118

Årsredovisning service- och tekniknämnden 2018
Dnr KSst/2019:30

Kommunstyrelsen beslutar

att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning 2018 
och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få överföra överskott om 1 100 tkr 
av driftbudgeten.

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få kompletteringsbudgetera 41 742 
tkr av skatteverksamheternas investeringsbudget 2018, 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få kompletteringsbudgetera 7 665 tkr 
av affärsverksamheternas investeringsbudget 2018.

Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag, årets 
viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys, framtidsperspektiv och 
utvecklingsområden. Årligen sammanfattas även måluppfyllelse utifrån den tagna 
verksamhetsplanen som är en del av kommunens målstyrningsmodell. 

Service- och tekniknämndens årsredovisning (bokslut) avseende driftbudget 2018 uppvisar 
ett överskott på 2 070 tkr.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen begär att få överföra överskott om 1 100 tkr 
av driftbudgeten.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen begär att få kompletteringsbudgetera 41 742 
tkr av skatteverksamheternas investeringsbudget 2018,

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen begär att få kompletteringsbudgetera 7 655 tkr 
av affärsverksamheternas investeringsbudget 2018.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-25 § 76 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 18 mars 2019, för att få ett klargörande 
om att kompletteringsbudgetera 41 742 tkr av skatteverksamheternas investeringsbudget 
2018.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
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Utdragsbestyrkande

Inga kända.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning 2018 
och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få överföra överskott om 1 100 tkr 
av driftbudgeten.

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få kompletteringsbudgetera 41 742 
tkr av skatteverksamheternas investeringsbudget 2018, 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få kompletteringsbudgetera 7 665 tkr 
av affärsverksamheternas investeringsbudget 2018.

Underlag
Service- och tekniknämndens årsredovisning är uppdelad i:
1. Service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse 2018.
2. Service- och tekniknämndensfördjupade måluppfyllelse 2018.
3. Skatteverksamheternas bokslut 2018.
4. Affärsverksamheternas bokslut 2018.
5. Skatteverksamheternas kompletteringsbudget 2018.
6. Affärsverksamheternas kompletteringsbudget 2018.
7. Verksamhetsmått nyckeltal skatteverksamheter 2018.
8. Verksamhetsmått nyckeltal affärsverksamheter VA 2018.
9. Verksamhetsmått nyckeltal affärsverksamheter Avfall 2018.
10. Förslag till överskott i 2018-års bokslut att ta med till 2019.
11. Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 76.
12. Sammanställning KB 2018 SoT.
13. kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-02-12 § 5.
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 46.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag

att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning 2018 
och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få överföra överskott om 1 100 tkr 
av driftbudgeten.

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få kompletteringsbudgetera 41 742 
tkr av skatteverksamheternas investeringsbudget 2018, 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få kompletteringsbudgetera 7 665 tkr 
av affärsverksamheternas investeringsbudget 2018.
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Utdragsbestyrkande
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Utdragsbestyrkande

§ 119

Lapplands kommunalförbund - årsredovisning 2018
Dnr KS/2019:79, KS/2019:35

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende 2018.

Ärendebeskrivning
Lapplands kommunalförbund (LKF) har att inkomma med årsredovisning för 2018 samt 
revisionsberättelse.

Ärendet kompletteras när handlingar från LKF har inkommit.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende 2018.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 48.
2. LKF protokoll.
3. LKF årsredovisning.
4. LKF revisionsberättelse.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Paula Palmqvist (SD)

att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende 2018.
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Utdragsbestyrkande

§ 120

Årsredovisning kommunövergripande 2018
Dnr KS/2019:74

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2018,

att överföra överskott, om totalt 1 719 000 kronor, inom 2018 års driftbudget till 2019 års 
driftbudget enligt förslag,

att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 820 716 000 kronor, inom 
2018 års investeringsbudget till 2019 års investeringsbudget enligt förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper mm. för 2018 i en 
årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag på överföring av över- och 
underskott till 2019 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av 
pågående 
investeringsobjekt till 2019 års budget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av ej 
påbörjade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2019 års resultat-, finansierings- och 
balansbudget med motsvarande belopp.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända

Förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2018,

att överföra överskott, om totalt 1 719 000 kronor, inom 2018 års driftbudget till 2019 års 
driftbudget enligt förslag,

att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 820 716 000 kronor, inom 
2018 års investeringsbudget till 2019 års investeringsbudget enligt förslag.
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Ekonomienheten föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2018.

Underlag
1. Sammanställning driftöverföringar och kompletteringsbudget.
2. Årsredovisning 2018.
3. Årsredovisning VA-verksamhet 2018.
4. Nämndernas protokollsutdrag.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 47.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Nicklas Johansson 
(SJVP) i enlighet med ekonomienhetens förslag

att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2018,

att överföra överskott, om totalt 1 719 000 kronor, inom 2018 års driftbudget till 2019 års 
driftbudget enligt förslag,

att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 820 716 000 kronor, inom 
2018 års investeringsbudget till 2019 års investeringsbudget enligt förslag.

att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för 
år 2018.
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§ 121

Utveckling av målstyrning
Dnr KS/2019:265

Kommunstyrelsen beslutar

att fortsätta utveckla målstyrningen enligt föreslagen process.  

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har gått från Balanserad styrning till målstyrning. Nuvarande 
kommunplan är den första som baseras på den nya målstyrningen. 

Övergången från balanserad styrning till målstyrning har varit ett viktigt, första steg i att 
utveckla målstyrningen till ett kvalitativt verktyg för kommunens utvecklingsarbete.

För att få ut bästa resultat av målstyrningsarbetet behöver ytterligare utveckling av 
processen ske. I stora drag handlar det om att minska antalet nyckeltal som ska brytas ner 
i förvaltningarnas och verksamheternas handlingsplaner samt att skapa en kvalitativ 
återkoppling till Kommunstyrelsen. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser. 

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

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att fortsätta utveckla målstyrningen enligt föreslagen process.  

Underlag
1. Processbeskrivning.

Yrkande
Stefan Kostenniemi (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD), Nicklas 
Johansson (SJVP) yrkar i enlighet med nämnd- och utredningsenhetens förslag 

att fortsätta utveckla målstyrningen enligt föreslagen process.  
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§ 122

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga kurserna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsen utskick föreligger inga anmälda kurser.
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§ 123

Kommunchefens rapport
Dnr KS/2019:13

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen informerar om pågående ärenden och aktuella händelser.

Mats Pettersson, kommunchef informerar om:

- Gällivare Näringsliv
- Dundret
- Rekryteringar
- Lapplands kommunalförbund.
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§ 124

Rutiner för bidrag till studier
Dnr KS/2019:244

Kommunstyrelsen beslutar

att från kommunstyrelsen till förfogande drift, verksamhet 941, ansvar 80, som 
engångsanslag tillföra extra medel om 440 000 kr till socialförvaltningen och 440 000 kr till 
barn- och utbildningsförvaltningen under år 2019 för deltidsstudier med lön, 

att medel inarbetas i ram utifrån budgetprocess för år 2020 och framåt.

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

Ärendebeskrivning
Under år 2018 arbetade personalenheten fram utredning och förslag till beslut inom om-
råden attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare inom kommunens organisa-
tion. Personalenheten har av kommunstyrelsen utifrån förslag fått i uppdrag 2019-01-07 
§ 25 att de förslag som arbetats fram i utredningen ska inarbetas i den övergripande 
strategiska kompetensförsörjningsplanen. Utifrån uppdrag har personalenheten arbetat 
fram förslag för rutiner för deltidsstudier med lön. Deltidsstudier med lön avser främst 
kortare (max ett år) kompletterande högskoleutbildningar som arbetsgivaren bedömer som 
värdefull för organisationen. 
Utifrån uppdrag av socialförvaltningen har personalenheten även arbetat fram förslag för 
rutiner för utbildningsanställning. Utbildningsanställningens modell berör sjuksköterskor, 
lärare, fritidspedagoger, förskollärare m.fl. och syftar till att komplettera utbildning samt 
ge legitimation inom yrkesval.
Personalenheten har efter utredningens genomförande gjort bedömningen att modell för 
utbildningsanställning inte är att rekommendera då det inte är lika kostnadseffektivt som 
deltidsstudier

Ekonomiska konsekvenser
1. Förslag till beslut innebär kostnader om ca 440 000 kr/år (inkl. PO-tillägg) per 
förvaltning (socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen). Utöver detta 
tillkommer kostnader för litteratur och resor för förvaltningarna. Kostnader kommer att 
belasta förvaltningarna utanför befintlig ram. Kostnadsberäkning berör deltidsstudier för 
upp till fyra personal (studietakt 25 %) som studerar under nio månader/år och arbetar 
heltid under terminsuppehåll.  

2. Förslag till beslut avseende utbildningsanställning innebär kostnader om ca 440 000 
kr/år inkl. PO-tillägg) per förvaltning och per person (socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen). Utöver detta tillkommer kostnader för litteratur och resor för 
förvaltningarna. Kostnader kommer att belasta förvaltningarna utanför befintlig ram.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och 
ungdomars åsikter har därmed inte inhämtats. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att från kommunstyrelsen till förfogande drift, verksamhet 941, ansvar 80, som 
engångsanslag tillföra extra medel om 440 000 kr till socialförvaltningen och 440 000 kr till 
barn- och utbildningsförvaltningen under år 2019 för deltidsstudier med lön, 

att medel inarbetas i ram utifrån budgetprocess för år 2020 och framåt.

Underlag
1. Rutiner för bidrag till studier, 2018-12-27.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-07 § 25. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 44.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD) och Nicklas Johansson 
(SJVP)i enlighet kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att från kommunstyrelsen till förfogande drift, verksamhet 941, ansvar 80, som 
engångsanslag tillföra extra medel om 440 000 kr till socialförvaltningen och 440 000 kr till 
barn- och utbildningsförvaltningen under år 2019 för deltidsstudier med lön, 

att medel inarbetas i ram utifrån budgetprocess för år 2020 och framåt.

Lars Alriksson (M) yrkar

att avslå första att-satsen med hänvisning till rådande budgetunderskott,

att medel om 200 tkr för bidrag till litteratur och resor för deltidsstudier inarbetas i 
budgetprocessen för 2020 och framåt.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  26  (109)

2019-04-02
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 125

Kommunal tjänsteorganisation
Dnr KS/2017:2374, KS/2019:289

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta ny tjänsteorganisations struktur enligt förslag fr.o.m. 1 maj 2019,

att kommunchefen får i uppdrag att senast fr.o.m. 1 oktober 2019 införa ny tillhörighet för 
park/naturanläggningar samt skidspår till Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen efter 
förhandling. 

att förvaltningschef för ungdom, fritid och kulturförvaltningen får i uppdrag att se över 
ledningsstrukturen tillsammans med kulturchef och fritidschef. 

Lars Alriksson (M) deltar ej i beslutet.

Jäv
Stefan Kostenniemi (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Från och med 1 januari 2019 har en utvecklad politisk organisation införts. Arbetet med att 
utveckla en tjänsteorganisation enligt tidigare beslutad inriktning har pågått med målet att 
införas från och med 1 april 2019. Vid mötet presenteras ett förslag på tjänsteorganisation. 
Förutsatt att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget kommer förhandling 
med arbetstagarorganisationer att genomföras. 

Ekonomiska konsekvenser
De beslut som fattas skall bidra till ökad effektivitet, en ekonomi i balans och får inte 
medföra en ökning av nuvarande totala ekonomiska ramar.

Konsekvenser för barn och unga
Förändringen syftar till och förväntas leda till en förbättrad verksamhet i
kommunen för kommunens intressenter där barn och unga är viktiga målgrupper. 
Konsekvenserna för barn och ungdomar bedöms därför vara positiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ge kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på tidplan för genomförande till 
kommunstyrelsens sammanträde 2 april 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna ny kommunal tjänsteorganisation enligt utredningsförslaget.
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Underlag
1. Förslag med konsekvenser, kompletteras med inför mötet.
2. Kommunfullmäktige 2018-11-05 § 104.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 50.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att anta ny tjänsteorganisations struktur enligt förslag fr.o.m. 1 maj 2019,

att kommunchefen får i uppdrag att senast fr.o.m. 1 oktober 2019 införa ny tillhörighet för 
park/naturanläggningar samt skidspår till Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen efter 
förhandling.

att förvaltningschef för ungdom, fritid och kulturförvaltningen får i uppdrag att se över 
ledningsstrukturen tillsammans med kulturchef och fritidschef. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har i enlighet med Magnus 
Johanssons förslag.
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§ 126

Revisionsrapport - Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda 
bolagen
Dnr KS/2018:1013

Kommunstyrelsen beslutar

att, med anledning av revisorernas granskning av ägarstyrning och uppsikt i de delägda 
bolagen, genomföra en översyn av riktlinjer och bolagspolicy för kommunal verksamhet i 
bolagsform, samt vid behov revidera eller utarbeta styrdokument för att tillse att det 
föreligger en tillfredställande reglering av formerna för styrning, uppsikt och uppföljning av 
verksamheten i de av kommunen delägda bolagen, samt

att ärenden och rapporter avseende de delägda bolagen bereds och administreras enligt de 
rutiner som gäller för de av kommunen helägda bolagen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktiges revisorer har genomfört en jämförande granskning avseende ägarstyrning och 
uppsikt i de delägda kommunala bolagen, se KS/2018:1013 -007.

Efter granskningen gör revisorerna en sammantagen bedömning att kommunstyrelsen i 
begränsad utsträckning säkerställt att ägarstyrningen i de av kommunen delägda bolagen 
är ändamålsenlig samt att den interna kontrollen i sammanhanget i begränsad utsträckning 
är tillräcklig.
Mot bakgrund av vad som framkommit vid granskningen och för att utveckla det område 
som varit föremål för granskningen rekommenderar revisorerna att följande prioriteras:

att en analys genomförs i syfte att formerna för styrning och uppföljning av bolagen 
tydliggörs framgent,
att ägardirektivens skrivningar om kontaktperson för bolagen efterlevs framgent,
att åtgärder snarast vidtas som säkerställer att styrelsen erhåller de uppföljningsrapporter 
som tillsänds denna som representant för Gällivare kommun, samt
att åtgärder snarast vidtas som säkerställer att kommunallagens krav utifrån 6 kap. 9 § 
efterlevs.
 
Med anledning av de rekommendationer som revisorerna lämnar samt med hänsyn till de 
brister som uppmärksammats vid granskningen av ägarstyrning och uppsikt i de delägda 
bolagen föreslås att en översyn sker av de riktlinjer etc. som utarbetats inom området. I 
denna del bör en bedömning ske om kommunens bolagspolicy, KS/2008:31, på ett 
tillfredsställande sätt reglerar formerna för styrning, uppsikt och uppföljning av de delägda 
bolagen, om denna behöver revideras eller om ytterligare styrdokument behöver utarbetas 
inom området. Vidare föreslås att ärenden som berör och de rapporter som tillställs 
kommunstyrelsen som ägarrepresentant bereds och hanteras enligt de rutiner som gäller 
för de helägda bolagen. 
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Detta torde säkerställa administrativa rutiner för delgivning av rapporter och beredning av 
ärenden avseende de delägda bolagen samt tydlighet i namn på kontaktperson i 
förekommande fall.  

Genom att tillämpa samma rutiner för administration och beredning av ärenden för de del- 
och helägda bolagen bedöms även underlag för kommunstyrelsens årliga beslut om de 
delägda bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenligt med det 
kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna enligt 
6 kap. 9 § kommunallagen. Den föreslagna ordningen bedöms även medföra en 
bevakningsfunktion för att tillse att återrapportering från de delägda bolagen sker enligt 
givna direktiv samt för att vidta åtgärder om sådan rapportering uteblir.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några kostnader för kommunen.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att, med anledning av revisorernas granskning av ägarstyrning och uppsikt i de delägda 
bolagen, genomföra en översyn av riktlinjer och bolagspolicy för kommunal verksamhet i 
bolagsform, samt vid behov revidera eller utarbeta styrdokument för att tillse att det 
föreligger en tillfredställande reglering av formerna för styrning, uppsikt och uppföljning av 
verksamheten i de av kommunen delägda bolagen, samt

att ärenden och rapporter avseende de delägda bolagen bereds och administreras enligt de 
rutiner som gäller för de av kommunen helägda bolagen.

Underlag
1. Revisionsrapport, KS/2018:1013 – 007.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 51.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist 
(SD) i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att, med anledning av revisorernas granskning av ägarstyrning och uppsikt i de delägda 
bolagen, genomföra en översyn av riktlinjer och bolagspolicy för kommunal verksamhet i 
bolagsform, samt vid behov revidera eller utarbeta styrdokument för att tillse att det 
föreligger en tillfredställande reglering av formerna för styrning, uppsikt och uppföljning av 
verksamheten i de av kommunen delägda bolagen, samt

att ärenden och rapporter avseende de delägda bolagen bereds och administreras enligt de 
rutiner som gäller för de av kommunen helägda bolagen.
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§ 127

Revisionsrapport  - Områdesvisa infrastrukturinvesteringar, Gällivare kommun, samt 
slutdokument
Dnr KS/2018:1012

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom svaret till revisorerna.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning inom området 
områdesvisa infrastrukturinvesteringar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
service- och tekniknämnden har bedrivit ett kontinuerligt kvalitetsarbete som säkerställer 
en intern kontroll inom främst investeringsverksamheten avseende kommunaltekniska 
anläggningar.

Underlag
1. Revisionsrapport.
2. Svar till revisorerna.

Yrkande
Maria Åhlén (S) med instämmande av Benny Blom (M) och Paula Palmqvist (SD) yrkar 

att ställa sig bakom svaret till revisorerna.
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§ 128

Exploateringsavtal detaljplan västra Repisvaara, del av fastigheten Gällivare 5:14
Dnr KS/2019:332

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna exploateringsavtalet för detaljplaneområdet för del av Gällivare 5:14, Västra 
Repisvaara, samt

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

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har tillsammans med LKAB träffat en överenskommelse om ett 
exploateringsavtal avseende reglering av kostnader och åtgärder för genomförandet av 
rubricerad detaljplan.

Enligt förslaget till exploateringsavtal bekostar LKAB för planens genomförande nödvändiga 
åtgärder såsom anläggande av lokalgata, va-anläggning etc. LKAB överlåter även 
allmänplatsmark inom planområdet till Kommunen utan ersättning.

Ekonomiska konsekvenser
Genom det föreslagna exploateringsavtalet regleras kostnaderna för anläggande av 
kommunal infrastruktur samt iordningsställande av allmänplatsmark i övrigt inom 
planområdet på så sätt att LKAB antingen anlägger och bekostar eller ersätter kommunen 
för uppkomna kostnader för anläggande.

Framtida drift och underhåll av anläggningar inom planområdet måste dock finansieras 
inom budgetramar för gatu-och parkunderhåll. Även kostnaderna för tillhandahållande av 
vattentjänster för bebyggelsen inom området genom drift och underhåll av den allmänna 
va-anläggningen inom området måste finansieras inom budget för den verksamheten. 

Konsekvenser för barn och unga
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar vid ett godkännande 
av exploateringsavtalet.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna exploateringsavtalet för detaljplaneområdet för del av Gällivare 5:14, Västra 
Repisvaara, samt

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens 
räkning underteckna avtalet. 
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Underlag
1. Exploateringsavtal, del av Gällivare 5:14, Västra Repisvaara.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Paula Palmqvist (SD) 
och Nicklas Johansson (SJVP)

att godkänna exploateringsavtalet för detaljplaneområdet för del av Gällivare 5:14, Västra 
Repisvaara, samt

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens 
räkning underteckna avtalet. 
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§ 129

Antagande - detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara
Dnr KS/2018:309

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget 
och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen av detaljplan för del av fastigheterna 
Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara.

Paula Palmqvist (SD) avstår från att delta i beslut.

Ärendebeskrivning
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för 
bostadsbebyggelse på västra Repisvaara. Planområdet omfattar ca 50 bostäder i form av 
friliggande villor. Inom fastigheten bereds även plats för en utökning med ca 7000 m², av 
tomten som planlades för (SVB) skola, vård och bostäder i detaljplanen för norra 
Repisvaara (laga kraft 2016-10-28). Detta efter önskemål från kommunen, då den redan 
planlagda tomten inte är tillräckligt stor för att inrymma både äldreboende och 
förskola/skola. Planen tar även med en del av den gällande planens område reglerat som 
lokalgata för att ändra användningen till kvartersmark för bostäder.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 
2014 - 2032 antogs av Kommunfullmäktige 2014-05-19. Hela Repisvaara är prioriterat 
område för exploatering med bostäder. Större delen av fastigheten som berörs av 
planområdet ligger inom område för bostäder i den fördjupade översiktsplanen. Den västra 
delen ligger inom område för turism, fritid och rekreation. Enligt den fördjupade 
översiktsplanen föreslås en bebyggelse på Repisvaara med 600–900 bostäder. I dagsläget 
är det planlagt för totalt cirka 1000 bostäder på Repisvaara. Detaljplanen avviker därför 
mot den för-djupade översiktsplanen i avseende på markanvändning och antalet bostäder.
Förutsättningarna för utvecklingen av Repisvaara har förändrats. En del av södra 
Repisvaara (området ovanför etapp 1) som utpekades i FÖP:en för ändamålet bostäder har 
ej kunnat genomföras på grund av svårigheter med att säkerställa markåtkomst. Därför 
har kommunen valt att utöka det nordvästra området av Repisvaara trots att området 
delvis ligger inom användning för turism/fritid/rekreation i gällande fördjupade 
översiktsplan. Kommunen bedömer att placeringen av den planerade nya bebyggelsen, 
intill befintliga bostadsområden, bidrar till en god hushållning av mark och en långsiktig 
hållbar utveckling eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas.
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Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och har 
varit utställd för granskning under tiden 15 februari till och med 11 mars 2019. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett planavtal har tagits fram mellan exploatören LKAB och Gällivare kommun, som reglerar 
plankostnader. LKAB kommer ersätta kommunen för de kostnader som uppstår i samband 
med planarbetet.

Ett genomförandeavtal som reglerar kostnader som uppkommer vid genomförandet av 
planen har tagits fram mellan LKAB och Gällivare kommun. 

Området omfattas av ett kommunalt huvudmannaskap vilket innebär ett framtida drifts-
åtagande av kommunen när det gäller drift av gator, vatten, avlopp, 
dagvattenanläggningar och naturområden.

Konsekvenser för barn och unga
Nya bostäder och en ny förskola och skola bedöms påverka barn och ungdomar positivt.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget 
och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen av detaljplan för del av fastigheterna 
Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara.

Underlag
1. Plankarta.
2. Illustrationskarta med trädinventering.
3. Planbeskrivning.
4. Granskningsutlåtande.
5. Miljökonsekvensbeskrivning.
6. Särskild sammanställning.
7. Trafikutredning för säker skolväg.
8. PM geoteknik.
8.1 MUR (markteknisk undersökningsrapport).
9. Dagvattenutredning.
10. Hydrogeologisk utredning.
11. Naturvärdesinventering.
12. Trafikbullerutredning.
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Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Nicklas Johansson 
(SJVP) i enlighet med förvaltningens förslag

att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget 
och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen av detaljplan för del av fastigheterna 
Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  36  (109)

2019-04-02
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 130

Antagande - detaljplan för del av Robsam 1:3, transformatorstation
Dnr KS/2018:519

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för del av Robsam 1:3, transformatorstation.

Ärendebeskrivning
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ge planförutsättningar för den befintliga 
transformatorstation som finns inom området. Detaljplanen ska även möjliggöra att en 
fastighetsbildning och försäljning ska kunna genomföras för den blivande kvartersmarken. 

För att uppnå syftet med detaljplanen regleras del av markanvändningen inom planom-
rådet till kvartersmark för tekniska anläggningar, transformatorstation, E1. Övrig mark 
inom planområdet regleras till naturmark, NATUR, för att bibehålla den omgivande 
skogsmiljön.

Aktuellt planområde omfattas av fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget och 
Koskullskulle 2014–2032, antagen 2014. Planområdet ligger i Mellanområdet med 
utpekad markanvändning för bostäder. Tekniska anläggningar, som 
transformatorstationer, utgör en viktig funktion för ett bostadsområde och är 
nödvändig för bebyggelse. Syftet med detaljplanen bedöms därmed ligga i linje med 
den fördjupade översikts-planens rekommendationer.

Planen handläggs med ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och 
har varit utställd för granskning under tiden 18 december 2018 till och med 29 januari 
2019. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser. Exploatören för området bekostar planarbetet.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommun-
styrelsen besluta

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för del av Robsam 1:3, transformatorstation.
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Underlag
1. Plankarta.
2. Planbeskrivning.
3. Granskningsutlåtande.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-03-19 § 35.

Yrkande
Stefan Kostenniemi (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Nicklas Johansson 
(SJVP) och Paula Palmqvist (SD) i enlighet med förvaltningens förslag

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för del av Robsam 1:3, transformatorstation.
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§ 131

Rättelse av plankarta - Detaljplan för del av Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74
Dnr KS/2017:2447

Kommunstyrelsen beslutar

att plankarta tillhörande antagandehandlingar för detaljplan för del av Gällivare 82:2 och 
del av Gällivare 12:74 rättas enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900), i enlighet med vad 
som framgår av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04.

Ärendebeskrivning
Detaljplan för del av Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74 antogs av Kommunstyrelsen 
2018-06-11 § 216 och vann laga kraft 2018-12-04. 

Efter att rubricerad detaljplan vunnit laga kraft och lantmäteriförrättning skulle påbörjas 
upptäcktes ett fel på plankartan. Bestämmelsen d1 finns benämnt två gånger, ”största 
fastighetsstorlek för friliggande villor är 1000 kvadratmeter” och ”största fastighetsstorlek 
är 
0 kvadratmeter”. Under granskningen av detaljplanen fanns inte dubbel bestämmelse med 
på plankartan, utan ”d1 – största fastighetsstorlek är 0 kvadratmeter” har felaktig införts 
på plankartan inför antagande. 

Ett förslag till rättelse enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) har gjorts i plankartan för 
rubricerad detaljplan. Rättelsen innebär att bestämmelsen ”d1 – största fastighetsstorlek är 
0 kvadratmeter” stryks i plankartan. Förslag till rättelse framgår av underlag 1 och 2. För 
att verkställa rättelsen behöver den instans som fattat antagandebeslutet fatta beslut om 
rättelse. När beslut är fattat fylls datum och beslutsparagrafen in på plankartan 
(antagandehandling och laga kraftvunnen). 

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och unga
Inga.

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

att plankarta tillhörande antagandehandlingar för detaljplan för del av Gällivare 82:2 och 
del av Gällivare 12:74 rättas enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900), i enlighet med vad 
som framgår av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04.
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Underlag
1. Plankarta med rättelse – antagandehandling.
2. Plankarta med rättelse – laga kraft.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-03-19 § 41.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Nicklas Johansson 
(SJVP) i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att plankarta tillhörande antagandehandlingar för detaljplan för del av Gällivare 82:2 och 
del av Gällivare 12:74 rättas enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900), i enlighet med vad 
som framgår av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04.
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§ 132

Antagande av detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare kronoöverloppsmark 
2:1
Dnr KS/2017:2628

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna granskningsutlåtande 2, samt 

att anta detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare kronoöverloppsmark 2:1.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder. Planförslaget innebär en förtätning i 
den lilla fjällbyn Nikkaluokta vid foten av Sveriges högsta berg, Kebnekaise.

Bebyggelsen som föreslås är i mindre skala med en variation gällande tomternas storlek. 
En tomt tillåter mindre verksamheter för turistiskt ändamål i syfte att stärka turism i om-
rådet och ge förutsättningar till ökad sysselsättning. Efter dialog med allmänheten och 
berörda samebyar föreslås den tillkommande bebyggelsen i anslutning till redan befintlig 
bebyggelse, där störning mot friluftslivet, rennäringen och landskapsbilden bedöms som 
liten. Område 1 valdes för turistisk verksamhet bland annat på grund av anslutningen till 
befintlig parkeringsyta i väster (bra tillgång till parkering för besökare). Turistisk 
verksamhet kan behöva lite större ytor varför område 1 därför tillåter två istället för tre 
tomter som i första granskningen. Område 3 tillåter en eller två tomter. Totalt möjliggör 
detaljplanen fortfarande för 7 tomter. 

Efter granskningen framkom det att strandskyddet ej gäller för det vattendrag som 
passerar planområdet enligt Länsstyrelsen i Norrbottens avgränsningsbeslut från 1999-06-
11. 
De vattendrag som inte finns redovisade på Norrbottenskartan i skala 1:500 000 (Lant-
mäteriets karta 505) är undantagna från strandskyddsbestämmelserna. Vattendraget 
väster om planområdet finns inte med på denna karta vilket betyder att det inte krävs 
något upphävande av strandskyddet för ett genomförande av planen. 

Planen handläggs med ett normalt förfarande och användningen bostäder bedöms vara 
förenligt med översiktsplanen. Planen har varit utställd för en andra granskning under tiden 
17 december 2018 till och med 28 januari 2019. 

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

Konsekvenser för barn och unga
Nya bostäder bedöms påverka barn och ungdomar positivt. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommun-
styrelsen besluta

att godkänna granskningsutlåtande 2, samt 

att anta detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare kronoöverloppsmark 2:1.

Underlag
1. Plankarta Nikkaluokta Antagande.
2. Planbeskrivning Nikkaluokta Antagande.
3. Miljökonsekvensbeskrivning Nikkaluokta Antagande.
4. Granskningsutlåtande 2.
5. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-03-19 § 42.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD), Benny Blom (M), 
Nicklas Johansson (SJVP), Lars Alriksson (M) och Jeanette Wäppling (V) i enlighet med 
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag

att godkänna granskningsutlåtande 2, samt 

att anta detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare kronoöverloppsmark 2:1.
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§ 133

Lokalplacering Hemtjänst/Hemvård
Dnr KS/2018:699

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för återrapporteringen,

att ärendet flyttar tillbaka till socialnämnden för beslut, då ärendet ligger inom 
socialnämndens delegation,

att socialnämnden återkommer till kommunstyrelsen med förslag på finansiering för extra 
kostnader under perioden av tillfällig placering till Alpen.

Reservation
Moderaterna reservera sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen och avdelningen för hemvård har fått i uppdrag av socialnämnd 
2018-10-04 § 132 samt av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 267 att utreda 
konsekvenser samt kostnader för lokalförslag samt presentera lösningar för tillfällig 
lokalplacering gällande hemtjänst i väntan på gemensamma lokaler.

Avdelningen för hemvård har under utredningstid fått kännedom om att kök och matsal på 
Lövberga kommer att användas av gymnasieskola från och med hösten men med 
inflyttningsstart i juni 2019. Detta innebär att hemtjänsten inte längre har förvaring för 
mat-distribution eller matsal till de 64 medarbetare som arbetar i byggnaden och måste 
genomföra flytt innan juni. Skulle skolan inte flytta in måste ändå verksamheten flytta från 
befintliga lokaler 2019-12-31 och då återstår samma alternativ. Av utrendingens 
lokalförslag finns då endast ett alteranativ kvar att tillgå med kort varsel och utan större 
ombyggna-tioner, alternativet är Alpen i Malmberget. Kostnader för ombyggnation av 
Alpen uppgår till ca 160 000 kr, vilket Service- och teknikförvaltningen äskat pengar om för 
år 2019.

Hemtjänsten Arena 8 kommer inte göra några besparingar med denna flytt inom 
Malmberget eftersom verksamhetens placering har gjort att verksamheten har fått öka 
både antalet bilar samt antal personal för att kunna bemanna efter brukarens behov. 
Placeringen medför en ineffektiv tidsplanering med resurskrävande lösningar i form av 
bilkörning där personal måste färdas mellan Malmberget och Gällivare för att hantera 
nycklar, matdistribution och verkställande av insatser. Verksamhetens larmnycklar är 
utöver detta placerade på Enen, vilket medför att larm från brukare medför extra körtid 
samt längre inställelsetid för att vara på plats hos brukaren.
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Ekonomiska konsekvenser
I och med att verksamheten inte kan flyttas centralt till Gällivare innebär detta kostnader 
om :
1,5 extra personalresurs, ca 850 000 kr/år.
En extra bil, ca 75 000 kr/år, utöver detta tillkommer extra kostnader för bränsle. 
Extern städning av lokaler, ca 195 000 kr/år.
Utöver socialförvaltningens kostnader tillkommer kostnad för ombyggnation av Alpen, ca 
160 000 kr, inom Service- och teknikförvaltningens budgetområde. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att tacka för återrapporteringen,

att ärendet flyttar tillbaka till socialnämnden för beslut, då ärendet ligger inom 
socialnämndens delegation.

Underlag
1. Socialnämndens protokoll 2018-10-04 § 132.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 267. 
3. Utredning av hemtjänstens lokalplacering, 2018-12-05 inkl. bilagor 1-6. 
4. Socialnämndens protokoll 2018-02-15 § 13.
5. Kravspecifikation avseende gemensam lokal för Gällivare/Malmbergets hemtjänst och 
    hemsjukvården, 2017-10-31.
6. Socialnämnden 2019-02-26 § 39.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 56.

Yrkande 1
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD) och Lars 
Alriksson (M)

att socialnämnden återkommer till kommunstyrelsen med förslag på finansiering för extra 
kostnader under perioden av tillfällig placering till Alpen.

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta 
Larssons m.fl. förslag.
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Yrkande 2
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)

att tacka för återrapporteringen,

att ärendet flyttar tillbaka till socialnämnden för beslut, då ärendet ligger inom 
socialnämndens delegation.

Lars Alriksson (M) yrkar

att hemtjänsten inte ska ha en gemensam lokal utan hemtjänsten ska vara uppdelad på 
flera enheter,

att se över möjligheterna att använda friställda lokaler i de olika stadsdelarna,

att med detta överlämna ärendet till socialnämnden.

Propositionsordning 2
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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§ 134

Effektmål för projekt Forsen
Dnr KS/2019:293

Kommunstyrelsen beslutar

att anta upprättade effektmål,

att effektmålen ersätter tidigare upprättade effektmål för berörda 
verksamheter.

Ärendebeskrivning
Alpen och Fjällbjörkens dagliga verksamheter samt Solkattens korttids- och 
fritidsverksamhet inom socialförvaltningens avdelning för funktionshinder ska, till följd av 
samhällsomvandlingen, flytta från sina nuvarande lokaler i Malmberget till nya lokaler på 
före detta vårdcentralen Forsen i Gällivare under våren 2019. Eftersom berörda 
verksamheter ska flytta till samma lokal har två projekt slagits ihop till ”projekt Forsen”. 
Separata effektmål är sedan tidigare upprättade för berörda verksamheter, men arbetet 
avstannade under 2018 på grund av ofullständiga mätinstrument och förseningar i 
projektet. Med anledning av ovanstånde har gemensamma effektmål, med utgångspunkt i 
tidigare effektmål, upp-rättats och mätinstrumenten har kvalitetssäkrats. 

Ekonomiska konsekvenser
Projektets förväntade effekt för ekonomin i berörda verksamheter är minskade kostnader 
för personella resurser och transporter. Målvärde 2020-12-31 är budget i balans för 
personal- och transportkostnader.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektets förväntade effekt för barn- och ungdomar inom korttids- och 
fritidsverksamheten är bibehållen trivsel och delaktighet/inflytande. 
Målvärde 2020-12-31 är bibehållet resultat i utvald brukarundersökning.

Förslag till beslut
/Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att tacka för återrapporteringen,

att ärendet flyttar tillbaka till socialnämnden för beslut, då ärendet ligger inom 
socialnämndens delegation.

Underlag
1. Effektmål för projekt Forsen.
2. Socialnämnden 2019-02-26 § 40.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 57.
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Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med socialnämndens förslag

att anta upprättade effektmål,

att effektmålen ersätter tidigare upprättade effektmål för berörda 
verksamheter.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Maria Åhléns 
förslag.
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§ 135

Medborgarinitiativ - Lasershow istället för fyrverkerier
Dnr KS/2019:239

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarinitiativet med förslag om att förbjuda fyrverkerier. Detta med 
motivering om att de begränsningar/regleringar som finns för att använda fyrverkerier är 
tillräckliga:
-Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gällivare,
-Ordningslagen
-Reglering för användande av raketer med styrpinne.

Ärendebeskrivning
Medborgarinitiativ inkommer 2018-12-18 med förslag om att Gällivare kommun slutar sälja 
och förbjuder fyrverkerier inom hela kommunen och istället bjuder invånarna på en magisk 
lasershow årligen för att fira in nyår. Initiativtagaren skriver att många djur, både tama 
och vilda, små och stora varje år lider pga. de hemska ljuden samt att de upplever 
dödsångest och att många aldrig återhämtar sig. Vidare att även många människor, 
bebisar och äldre människor, känner väldigt obehag när raketerna skjuts upp. 

Initiativtagaren påtalar att det är miljöförstörande och att många skadar sig allvarligt av 
fyrverkerier och önskar att Gällivare kommun blir en av många kommuner som avstår 
kommunalt fyrverkeri och inför begränsningar för privatpersoners användning av 
fyrverkerier. Initiativtagaren skriver vidare att nytt för i år är att två kommuner erbjuder 
en fantastisk lasershow och hoppas Gällivare nästa nyårsafton får en liknande miljö- och 
djurvänlig show. Initiativtagaren hänvisar till två länkar, en till aftonbladet och en till 
djurens rätt.

Gällivare kommuns ordningsföreskrifter
I Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gällivare kommun framgår att i vissa fall krävs 
tillstånd från polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor. Utöver det 
tillståndskrav som finns i lagen gäller att tillstånd alltid krävs från polismyndigheten inom 
delar av centrala Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Undantagen är påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 20.00 till kl. 01.00 dagen därpå. 

Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor i närheten 
av följande nedanstående platser. Det är däremot alltid förbjudet att använda pyrotekniska 
varor närmare än 100 meter från dessa platser:
- I anslutning till Enen särskilda boende. 
- I anslutning till Forsgläntan särskilda boende 
- I anslutning till Hedgården särskilda boende. 
- I anslutning till Älvgårdens särskilda boende. 
- I anslutning till Wassarahems korttids boende. 
- I anslutning till Gällivare sjukhus. 
- I anslutning till hundklubbens lokaler. 
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- I anslutning till ridhuset och tillhörande ridbanor.

Vid följande platser är det alltid tillåtet att använda pyrotekniska varor: 
Sandviken naturområde och Tippsta friluftsområde. 

Ordningslagen
I 3 kap 7 § ordningslagen framgår att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd 
av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet 
och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet 
för person eller egendom. 

Förbud mot raketer med styrpinne
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att införa bestämmelser 
när det gäller raketer med styrpinne efter 1 juni 2010 för att förebygga olyckor. För att 
skjuta raketer med styrpinne krävs tillstånd till användning av explosiv vara från 
kommunen och särskild utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare. 
Utbildningen är ett krav för att beviljas tillstånd. Övriga fyrverkerier berörs inte. 

Nuläge 
Initiativtagaren för medborgarinitiativet föreslår att kommunen slutar sälja och förbjuder 
fyrverkerier inom hela kommunen och istället har en lasershow. Det framgår också att 
initiativtagaren önskar att Gällivare kommun blir en kommun som avstår kommunalt 
fyrverkeri och inför begränsningar för privatpersoners användning av fyrverkerier.

I Gällivare finns sedan ett antal år tillbaka ingen kommunal show med fyrverkerier. 
Kommun säljer inte heller fyrverkerier i egen regi. Försäljare av fyrverkerier måste följa 
gällande lagstiftning t ex förvaring av fyrverkeirer och åldersgräns. Hantering av raketer 
med styrpinne regleras av tillstånd från kommunen och särskild utbildning.

I konsultation med räddningstjänsten framgår att nuvarande begränsningar för 
pyrotekniska varor enligt kommunens ordningsregler är tillräckliga men att möjligheten att 
alltid skjuta vid Sandviken naturområde och Tippsta friluftsområde bör tas bort. 

2016 infördes begränsningar i kommunens lokala ordningsföreskrifter gällande vilka tider 
fyrverkerier får nyttjas. Tre dagar per år och fem timmar per tillfälle inom delar av centrala 
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle får fyrverkerier nyttjas. I övrigt gäller ordnings-
lagen.

Bedömning
Kommunen arbetar med att revidera de lokala ordningsföreskrifterna. Här kommer att 
föreslås att möjligheten att alltid skjuta vid Sandvikens naturområde och på Tippsta 
friluftsområde tas bort. I övrigt finns både ordningslagen och reglering om hur raketer med 
styrpinne får användas. Med anledning av ovanstående begränsningar/regleringar samt att 
Gällivare kommun inte har något kommunalt fyrverkeri är bedömningen att begränsningen 
gällande användning av fyrverkerier är tillräcklig.

Ekonomiska konsekvenser
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Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Fyrverkerier kan vara skadligt för barn och unga och får inte användas av minderåriga. Det 
är positivt med regler för användande av pyrotekniska varor. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att avslå medborgarinitiativet med förslag om att förbjuda fyrverkerier. Detta med 
motivering om att de begränsningar/regleringar som finns för att använda fyrverkerier är 
tillräckliga:
-Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gällivare,
-Ordningslagen
-Reglering för användande av raketer med styrpinne.

Underlag
1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gällivare kommun (gamla).
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 55.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Paula Palmqvist (SD) 
och Lars Alriksson (M) i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att avslå medborgarinitiativet med förslag om att förbjuda fyrverkerier. Detta med 
motivering om att de begränsningar/regleringar som finns för att använda fyrverkerier är 
tillräckliga:
-Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gällivare,
-Ordningslagen
-Reglering för användande av raketer med styrpinne.
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§ 136

Stipendium
Dnr KS/2019:146

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta styrdokumentet angående stipendier.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att följande beslut därmed upphör att gälla: 
- kommunstyrelsen 2014-09-08 § 145 (Mångfalds- och jämställdhetsstipendium), 
  kommunfullmäktige 2004-09-27 § 156 (Regler för miljöstipendium i Gällivare kommun), 
- kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 153 (inrättande av årets stipendium årets  
  byggnad),
- barn-, utbildning- och kulturnämndens beslut 2016-10-11 § 130 (Kultur och 
  eldsjälstipendier 2017, nya regler, ny tidsplan),
- protokollsutdrag socialnämndens allmänna utskott 2001-05-23 § 36 (kriterier för 
  studerande på omvårdnadsprogrammet för att erhålla stipendium)
- kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 20 (Riktlinjer för föreningsstöd till 
  ungdomsorganisationer),
- protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-01 § 28 (Marcus Hellners 
  idrottsstipendium),
- protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 160,
- protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-09-19 § 240 (Sofia Mattsons idrottstipendium).

Jäv 
Karl-Erik Taivalsaari (V) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projektet Struktur för hållbarhetsarbetet i kommunen vars första två steg 
beslutades om i december 2017, genomförs en översyn av kommunens dokumentsamling. 
Utifrån detta har en genomgång av de stipendier kommunen delar ut setts över och 
sammanställts i ett dokument.

Dokumentet har skickats till berörda funktioner för synpunkter och till BAS-gruppen för 
kvalitetssäkring. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända. Stipendierna är redan förekommande.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga att stipendier delas ut.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta styrdokumentet angående stipendier, samt

att följande beslut därmed upphör att gälla: 
- kommunstyrelsen 2014-09-08 § 145 (Mångfalds- och jämställdhetsstipendium), 
  kommunfullmäktige 2004-09-27 § 156 (Regler för miljöstipendium i Gällivare kommun), 
- kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 153 (inrättande av årets stipendium årets  
  byggnad),
- barn-, utbildning- och kulturnämndens beslut 2016-10-11 § 130 (Kultur och 
  eldsjälstipendier 2017, nya regler, ny tidsplan),
- protokollsutdrag socialnämndens allmänna utskott 2001-05-23 § 36 (kriterier för 
  studerande på omvårdnadsprogrammet för att erhålla stipendium)
- kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 20 (Riktlinjer för föreningsstöd till 
  ungdomsorganisationer),
- protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-01 § 28 (Marcus Hellners 
  idrottsstipendium),
- protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 160,
- protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-09-19 § 240 (Sofia Mattsons idrottstipendium).

Underlag
1. Nya-Stipendium.
Gamla:
2. Mångfalds- och jämställdhetsstipendium.
3. Regler för miljöstipendium i Gällivare kommun.
4. Inrättande av årets stipendium årets byggnad.
5. Protokollsutdrag barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-10-11 § 130.
6. Årets eldsjäl.
7. Kulturstipendium.
8. Protokollsutdrag socialnämnden allmänna utskott 2001-05-23 § 36. 
9. Riktlinjer för föreningsstöd till ungdomsorganisationer.
10. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-01 § 28.
11. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 160.
12. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-09-19 § 240.
13. Yttrande från BAS-gruppen.
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § § 52.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar 

att anta styrdokumentet angående stipendier

att föreslå kommunfullmäktige besluta att följande beslut därmed upphör att gälla: 
- kommunstyrelsen 2014-09-08 § 145 (Mångfalds- och jämställdhetsstipendium), 
  kommunfullmäktige 2004-09-27 § 156 (Regler för miljöstipendium i Gällivare kommun), 
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- kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 153 (inrättande av årets stipendium årets  
  byggnad),
- barn-, utbildning- och kulturnämndens beslut 2016-10-11 § 130 (Kultur och 
  eldsjälstipendier 2017, nya regler, ny tidsplan),
- protokollsutdrag socialnämndens allmänna utskott 2001-05-23 § 36 (kriterier för 
  studerande på omvårdnadsprogrammet för att erhålla stipendium)
- kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 20 (Riktlinjer för föreningsstöd till 
  ungdomsorganisationer),
- protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-01 § 28 (Marcus Hellners 
  idrottsstipendium),
- protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 160,
- protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-09-19 § 240 (Sofia Mattsons idrottstipendium).
dokumentsamling. Utifrån detta har en genomgång av de stipendier kommunen delar ut 
setts över och sammanställts i ett dokument.
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§ 137

Ekonomiskt stöd till idéburen sektor
Dnr KS/2019:145

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta styrdokumentet Ekonomiskt stöd till civilsamhället.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att följande beslut upphör att gälla: 
- kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 20 (Riktlinjer för föreningsstöd till ungdoms-
   organisationer), 
- kommunstyrelsens beslut 2017-01-16 § 14 (Riktlinjer för aktivitetsstöd till handikapp-
   organisationer), 
- kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 19 (Bidragsregler för studieförbund), 
- kommunfullmäktiges beslut 2004-09-24 § 159 (Riktlinjer för bidrag till föreningar ur 
   konto ”Till kommunstyrelsens förfogande”,
- kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 5 (Kommunalt lönebidrag till föreningar och 
   organisationer), 
- kommunfullmäktiges beslut 2004-03-09 § 69 (Riktlinjer för väghållning, bidrag till 
   enskilda vägar) samt
att övriga bidrag/dokument utan beslutsdatum upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projektet Struktur för hållbarhetsarbetet i kommunen vars första två steg 
beslutades om i december 2017, genomförs en översyn av kommunens dokumentsamling. 

Utifrån detta har en genomgång av de bidrag kommunen delar ut till föreningar och 
organisationer setts över och reviderats för att sammanfogas i ett dokument. 
Gemensamma grundläggande kriterier och regler kring redovisning har tagits fram. Rutiner 
för verksamheterna har tagits bort t ex datum för inlämnande av ansökan.

Dokumentet har skickats till berörda funktioner för synpunkter. Någon synpunkt om att 
man vill behålla befintliga dokument har inkommit samt några synpunkter om förslag till 
mindre justeringar. Dokumentet har sedan gått till BAS-gruppen för kvalitetssäkring.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända. Bidragen är sedan tidigare förekommande.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga att föreningar kan få ekonomiskt stöd.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta styrdokumentet Ekonomiskt stöd till civilsamhället, samt 

att följande beslut upphör att gälla: 
- kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 20 (Riktlinjer för föreningsstöd till ungdoms-
   organisationer), 
- kommunstyrelsens beslut 2017-01-16 § 14 (Riktlinjer för aktivitetsstöd till handikapp-
   organisationer), 
- kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 19 (Bidragsregler för studieförbund), 
- kommunfullmäktiges beslut 2004-09-24 § 159 (Riktlinjer för bidrag till föreningar ur 
   konto ”Till kommunstyrelsens förfogande”,
- kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 5 (Kommunalt lönebidrag till föreningar och 
   organisationer), 
- kommunfullmäktiges beslut 2004-03-09 § 69 (Riktlinjer för väghållning, bidrag till 
   enskilda vägar) samt
att övriga bidrag/dokument utan beslutsdatum upphör att gälla.

Underlag
1. Nya-Ekonomiskt stöd till idéburen sektor
Gamla:
2. Riktlinjer för föreningsstöd till ungdomsorganisationer
3. Kriterier för att få bidrag från UPP
4. Gällivare kommuns regler för föreningar och organisationer vid ansökan om stöd till 
kulturell verksamhet
5. Gällivare kommuns regler för föreningar och organisationer vid ansökan om tillfällig 
kulturell verksamhet
6. Bidragsregler för sociala föreningar/organisationer inom Gällivare kommun
7. Riktlinjer för aktivitetsstöd till handikapporganisationer
8. Bidragsregler för studieförbund
9. Ansökan om medel till integrerande och förebyggande verksamhet rörande asylsökande 
och nyanlända 
10. Riktlinjer för bidrag till föreningar ur konto ”Till kommunstyrelsens förfogande”
11. Kommunalt lönebidrag till föreningar och organisationer
12. Riktlinjer för väghållning, bidrag till enskilda vägar
13. Yttrande från BAS-gruppen
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 53.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD) 

att anta styrdokumentet Ekonomiskt stöd till civilsamhället
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att föreslå kommunfullmäktige besluta att följande beslut upphör att gälla: 
- kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 20 (Riktlinjer för föreningsstöd till ungdoms-
   organisationer), 
- kommunstyrelsens beslut 2017-01-16 § 14 (Riktlinjer för aktivitetsstöd till handikapp-
   organisationer), 
- kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 19 (Bidragsregler för studieförbund), 
- kommunfullmäktiges beslut 2004-09-24 § 159 (Riktlinjer för bidrag till föreningar ur 
   konto ”Till kommunstyrelsens förfogande”,
- kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 5 (Kommunalt lönebidrag till föreningar och 
   organisationer), 
- kommunfullmäktiges beslut 2004-03-09 § 69 (Riktlinjer för väghållning, bidrag till 
   enskilda vägar) samt
att övriga bidrag/dokument utan beslutsdatum upphör att gälla.
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§ 138

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporterna med beaktande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta
upp information från de kommunala råden samt annan aktuell information.
 
Jeanette Wäppling (V) och Karl-Erik Taivalsaari (V) informerar från Kommunala 
pensionärsrådet.

Magnus Johansson (S) informerar från E-nämnden.

Birgitta Larsson (S) informerar från Regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Nicklas Johansson (SJVP) informerar från Fjällsäkerhetsdagarna för årskurs 9.
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§ 139

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
Dnr KS/2019:16

Kommunstyrelsen beslutar

att få en fördjupad information gällande punkt 9, Allmänt vatten och avlopp för 
Vassaraträsk, vid kommunstyrelsens sammanträde 20 maj,

att i övrigt lägga ärendelistan till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2019.

Yrkande
Benny Blom (M) yrkar

att få en fördjupad information gällande punkt 9, Allmänt vatten och avlopp för 
Vassaraträsk, vid kommunstyrelsens sammanträde 20 maj,

att i övrigt lägga ärendelistan till handlingarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer Benny Bloms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Benny Bloms 
förslag.
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§ 140

Uppföljning motioner
Dnr KS/2019:23

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förteckningen över motioner.

Ärendebeskrivning
Uppföljning motioner.

Underlag
1. Förteckning över motioner.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar 

att godkänna förteckningen över motioner.
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§ 141

Lokal livsmedelsproduktion
Dnr KS/2019:292

Kommunstyrelsen beslutar

att den ekologiska hållbarhetsplanen ska innehålla övergripande mål kopplade till området 
lokal livsmedelsproduktion och att nämnder och förvaltningarna därefter tar fram konkreta 
handlingsplaner som går i linje med dessa mål, samt     

att Gällivare kommun ska nyttja de möjligheter som finns för att möjliggöra ökad 
produktion och konsumtion av lokalproducerad mat i Gällivare kommun.

Ajournering
Kl. 15:00-15:15.

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

Ärendebeskrivning
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Världens matproduktion 
bidrar starkt till klimatpåverkan genom bland annat ökade växthusgasutsläpp, skövling av 
regnskog och förlust av biologisk mångfald. Dessa utmaningar är relaterade till det vi 
lägger på tallrikarna. Ett sätt att bidra till en förändring är att se över våra matsystem 
(produktion, distribution, försäljning, konsumtion) för att på så sätt hitta nya recept för 
hur vi ska nå en hållbar framtid. Förutom de miljömässiga vinsterna påverkas även andra 
dimensioner inom ramen för hållbarhet. Folkhälsan, näringslivet och besöksnäringen är 
exempel på områden som sannolikt skulle påverkas i positiv riktning om tillgången på 
lokalproducerad mat ökar i Gällivare kommun.

Cora Karlsson AB har inom ramen för projektet Renodlat tagit fram ett underlag gällande 
lokal livsmedelsproduktion. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om de gröna 
näringarna samt att stärka tillgången på, och kunskapen om, lokalproducerad mat. 

För att säkerställa att området lokal livsmedelsproduktion prioriteras i det fortsatta 
hållbarhetsarbetet i Gällivare kommun föreslås att den ekologiska hållbarhetsplanen ska 
innehålla övergripande mål kopplade till detta område.

Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av strategiskt dokument (ekologisk hållbarhetsplan) där lokal livsmedels-
produktion arbetas in förväntas inte medföra några ytterligare kostnader. De kostnader 
som förväntas uppkomma i samband med åtgärder kopplade till de handlingsplaner som 
kommer tas fram är svåra att förutspå. 
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Konsekvenser för barn och unga
Barn och ungdomar påverkas sannolikt positivt av ökad tillgång på lokalproducerad mat. 
Målet är bland annat att minska klimat- och miljöpåverkan vilket är av stor vikt för alla 
kommunmedborgare, inte minst för barn och ungdomar. Ökad tillgång på lokalproducerad 
mat kan även bidra till ett ökat matintresse, vilket i sin tur kan leda till bättre folkhälsa och 
sundare livsstil.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att den ekologiska hållbarhetsplanen ska innehålla övergripande mål kopplade till området 
lokal livsmedelsproduktion och att nämnder och förvaltningarna därefter tar fram konkreta 
handlingsplaner som går i linje med dessa mål, samt     

att Gällivare kommun ska nyttja de möjligheter som finns för att möjliggöra ökad 
produktion och konsumtion av lokalproducerad mat i Gällivare kommun.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 54.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att den ekologiska hållbarhetsplanen ska innehålla övergripande mål kopplade till området 
lokal livsmedelsproduktion och att nämnder och förvaltningarna därefter tar fram konkreta 
handlingsplaner som går i linje med dessa mål, samt     

att Gällivare kommun ska nyttja de möjligheter som finns för att möjliggöra ökad 
produktion och konsumtion av lokalproducerad mat i Gällivare kommun.

Lars Alriksson (M) yrkar

att den ekologiska hållbarhetsplanen ska innehålla övergripande mål kopplade till området 
lokal livsmedelsproduktion och att nämnder och förvaltningarna därefter tar fram konkreta 
handlingsplaner som går i linje med dessa mål, 

att avslå den andra att-satsen då aktiviteter enligt den ekologiska hållbarhetsplanen bidrar 
till det syfte den andra att-satsen har.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 142

Uppföljning köttfri dag
Dnr KS/2018:174

Kommunstyrelsen beslutar

att skolmenyn utformas så att två alternativa maträtter finns varje dag, varav en är 
vegetarisk,

att det under en av veckans dagar serveras två vegetariska maträtter,

att inom förskolorna serveras en rätt per dag,

att förskolornas meny utformas enligt kommunfullmäktiges beslut om en vegetarisk dag i 
veckan,

att arbeta för att öka barns, elevers och vårdnadshavares kunskap om vegetariska mat-
kulturer och matens påverkan på hälsa och klimat,

att utvärdera förändringen efter ett år,

att ärendet stannar i kommunstyrelsen då den anses som verkställighet.

Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Karin Anttila, kostchef informerar vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 
31 januari 2019.
Mycket svinn vid köttfridag när alternativet är vegetariskt.
Har haft informationsträffar med mat- och föräldraråd.
Undersökning bland elever visade på 2 alternativa rätter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att skolmenyn utformas så att två alternativa maträtter finns varje dag, varav en är 
vegetarisk,

att det under en av veckans dagar serveras två vegetariska maträtter,

att inom förskolorna serveras en rätt per dag,

att förskolornas meny utformas enligt kommunfullmäktiges beslut om en vegetarisk dag i 
veckan,
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att arbeta för att öka barns, elevers och vårdnadshavares kunskap om vegetariska mat-
kulturer och matens påverkan på hälsa och klimat,

att utvärdera förändringen efter ett år,

att ärendet stannar i kommunstyrelsen då den anses som verkställighet.

Underlag
1. Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-26 § 20.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 82.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD), Nicklas Johansson 
(SJVP), Mattias Liinanki (MP) och Jeanette Wäppling (V) i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag

att skolmenyn utformas så att två alternativa maträtter finns varje dag, varav en är 
vegetarisk,

att det under en av veckans dagar serveras två vegetariska maträtter,

att inom förskolorna serveras en rätt per dag,

att förskolornas meny utformas enligt kommunfullmäktiges beslut om en vegetarisk dag i 
veckan,

att arbeta för att öka barns, elevers och vårdnadshavares kunskap om vegetariska mat-
kulturer och matens påverkan på hälsa och klimat,

att utvärdera förändringen efter ett år,

att ärendet stannar i kommunstyrelsen då den anses som verkställighet.

Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att skolmenyn utformas så att två alternativa maträtter finns varje dag, varav en 
vegetarisk,

att inom förskolorna serveras en rätt per dag,

att förskolornas meny utformas enligt kommunfullmäktiges beslut om en köttfridag i 
veckan.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Benny Bloms m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat föreslå kommunstyrelsen i enlighet med Birgitta Larssons m.fl.  
förslag.
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§ 143

Förvärv av Dundret
Dnr KS/2018:978

Kommunstyrelsen beslutar 

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Jäv
Mats Rantapää (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-10 § 234 att från anslaget Ks förfogande drift, 
verksamhet 941, ansvar 80 anvisa 1,2 Mkr kronor till ansvar 15401, verksamhet 22002.)

Utvecklingsenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen genomfört en värdering av 
Dundret i syfte att skapa ett beslutsunderlag för att eventuellt uppta förhandlingar om köp. 
Uppdraget innefattade även ett genomförande av förhandlingar.

Beslutsunderlaget är färdigställt och förhandlingar bedöms inledas i december 2018. Någon 
överenskommelse finns inte i dagsläget men för att bereda processen, där ett slutgiltigt 
beslut skall fattas av Kommunfullmäktige, behöver ärendet lyftas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott och vidare till kommunstyrelsen parallellt med att förhandlingar pågår. Om 
förhandlingarna resulterar i ett förslag till överenskommelse kan beslut tidigast lyftas till 
kommunfullmäktige för beslut 11 mars 2019.

Underlag
1. Protokollsutdrag 2018-09-10 § 234.
2. Kommunstyrelsen 2019-01-07 § 62.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 29.
4. Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 90.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
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§ 144

Taxa - Kopiering av allmän handling
Dnr KS/2019:114

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för kopiering av allmän handling 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om

Taxa för kopiering av allmän handling 2020.

Förslaget har upprättats med en höjning av 3,1 %, vilket är i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2020.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att anta taxa för kopiering av allmän handling 2020.

Underlag
1. Förslag/jämförelse till taxa 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 58.
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§ 145

Taxa - Föreningstjänst, kopiering 2020
Dnr KS/2019:113

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för föreningstjänst, kopiering 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om

Taxa för föreningstjänst, kopiering 2020.

Förslaget har upprättats med en höjning av 3,1 %, vilket är i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2020.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att anta taxa för föreningstjänst, kopiering 2020.

Underlag
1. Förslag/jämförelse till taxa 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 59.
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§ 146

Taxa för lotteritillstånd 2020
Dnr KS/2019:112

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för lotteritillstånd 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen 
delegation att fatta beslut om taxa för lotteritillstånd 2020.

Förslaget har upprättats med en höjning av 3,1 %, vilket är i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2020.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta taxa för lotteritillstånd 2020.

Underlag
1. Förslag/jämförelse taxa 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 60.
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§ 147

Taxa - Förslag för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2020
Dnr KS/2019:110

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om 

Taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2020.

Förslaget har upprättats med en höjning av 3,1%, vilket är i enlighet med Sveriges  
Kommuner och Landstings prisindex för kommunal verksamhet (PVK) för år 2020. 

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2020.

Underlag
1. Förslag/jämförelse till taxa 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 61.
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§ 148

Taxa bilbarnstolar och flytvästar 2020
Dnr KS/2019:282

Kommunstyrelsen beslutar

att anta oförändrad taxa för bilbarnstolar och flytvästar 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har delgerat till Kommunstyrelsen att fatta beslut om 

Taxa för uthyrning av bilbarnstolar och flytvästar

Bilbarnstolar och flytvästar kan lånas utan kostnad i 7 dagar från service- och 
teknikförvaltningen. Vid försenad återlämning debiteras låntagaren per dygn. Taxan 
justerades 2019 i förhållande till aktuell kostnad för ny bilbarnstol och flytväst samt 
efterfrågan och tillgång. Den taxa som sattes för 2019 står fortfarande i proportion till 
anskaffningsvärdet och har haft positiva effekter på återlämning inom utsatt tid. På grund 
av att anskaffningsvärdet av nya stolar och flytvästar är detsamma som föregående år 
täcker kostnaden eventuellt behov av nya inköp.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Bilbarnstolar och flytvästar som återlämnas i rätt tid ger fler barn möjligheten att åka 
säkert i bil och båt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta oförändrad taxa för bilbarnstolar och flytvästar 2020.

Underlag
1. Taxa för uthyrning av bilbarnstolar 2020.
2. Taxa för uthyrning av flytvästar 2020.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 62.
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§ 149

Taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2020
Dnr KS/2019:111

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2020.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
lagda förslag.

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

Taxa för Kollektivtrafiken 

Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-28 § 28 att justering av biljettpriser för 
tätortstrafiken skall årligen följa Länstrafiken i Norrbottens AB:s justering av biljettpriser, 
förutom när det gäller priset för årskort som Gällivare kommun fastställer. Länstrafiken har 
i dagsläget inte aviserat någon höjning av biljettpriser för 2020.

Kategori Ökning Nytt pris

Årskort barn, ungdomar 0 kr 0 kr
Årskort Seniorer 50 kr 850 kr
Årskort vuxna 50 kr 1450 kr
Halvårskort barn, ungdomar     0 kr 0 kr
Halvårskort seniorer 50 kr 550 kr
Halvårskort Vuxna   50 kr 900 kr

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2020.
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Underlag
1. Jämförelse av taxa för tätortstrafiken 2020.
2. Föreskrift.
3. Länstrafikens prislista för enkelpris och rabattkort.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 63.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2020.

Lars Alriksson (M) yrkar

att anta länstrafikens prislista för enkelpris och månadskort för vuxna och seniorer,

att pris för årskort för ungdomar är 550 kr,

att kortavgiften för årskort är 100 kr.

Paula Palmqvist (SD) yrkar

att ingen höjning av seniorernas årskort samt halvårskort skall ske. För seniorerna skall 
årskort, samt halvårskort kvarstå på 800 kr respektive 500 kr enligt tidigare taxa.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Magnus Johanssons förslag.
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§ 150

Taxa för uthyrning av konferensrum Re- form
Dnr KS/2019:234

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa taxa för konferensrum Re-form enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Informationsanläggningen för samhällsomvandlingen- Re-form, invigdes i januari och är 
belägen i Norrskensgallerian. I  anläggningen finns ett konferensrum för ca 15 personer 
med erforderlig utrustning.

Utvecklingsenheten som har driftansvaret för anläggningen har utarbetat ett förslag till 
taxa för konferensrummet, som avser uthyrning till externa verksamheter. Kommunens 
förvaltningar samt LKAB som medfinansierat anläggningen erlägger ingen hyra.

Hyresintäkterna tillfaller driftkontot för anläggningen för att på så sätt bidra till 
finansieringen av driften.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför intäkter som tillfaller driften av anläggningen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa taxa för konferensrum Re-form enligt förslag.

Underlag
1. Förslag taxa.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 64.
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§ 151

Avfallstaxa för hushållshållsavfall
Dnr KS/2019:269

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta 1 % höjning av taxan för 2020, samt 

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

Ärendebeskrivning
Taxan har en fast och en rörlig del. Fasta avgiften täcker kostnaderna för administration, 
information, framtagande av avfallsplaner, renhållningsföreskrifter 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 har upphandlats. Avsättningen för efterbehandling av avfallsupplaget har 
uppräknats för att betala miljöskulden. 

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 föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta 1 % höjning av taxan för 2020, samt 

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

Underlag
1. Avfallstaxa för hushållsavfall 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 65.
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§ 152

Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning
Dnr KS/2019:270

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Taxa för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltning har upprättat förslag till följande taxa inom 
verksamhetsom-rådet

Taxa för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2020

Skattekostnaden för det aktuella avfallsslaget ska täckas av mottagningsavgiften för 
Kavahedens avfallsanläggning.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Taxa för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2020.

Underlag
1. Förslag Taxa för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 66.
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§ 153

Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar
Dnr KS/2019:271

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2020, samt

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

Ärendebeskrivning
Taxan är beräknad utifrån upprättat avtal med entreprenören som utför tömningarna. 
Höjningar av taxan föreslås med 1 %.

Ekonomiska konsekvenser
Med föreslagen taxa uppnås 100 % täckningsgrad.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2020, samt

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

Underlag
1. Förslag till slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 67.
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§ 154

Taxa för tömning av fettavskiljare
Dnr KS/2019:281

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att taxan för tömning av fettavskiljare blir oförändrad.

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 föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxan för tömning av fettavskiljare blir oförändrad.

Underlag
1. Bilaga, taxa för tömning av fettavskiljare.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 68.
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§ 155

Taxa för tömning av mindre, inte kommunala,  avloppsreningsverk
Dnr KS/2019:272

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2020,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

Ärendebeskrivning
Taxan är beräknad utifrån upprättat avtal med entreprenören som utför tömningarna. 
Höjningar av taxan föreslås med 1 %.

Ekonomiska konsekvenser
Med föreslagen taxa uppnås 100 % täckningsgrad.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2020,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

Underlag
1. Förslag till taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunalt 

huvudmannaskap 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 69.
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§ 156

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Dnr KS/2019:273

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till VA- taxan 2020,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

Ärendebeskrivning
VA- taxan består av två delar, anläggnings- och brukningsavgift.

Anläggningsavgiften
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som debiteras fastighetsägaren vid ny- och 
tillbyggnad. Höjning föreslås med 1 % för 2020.

Brukningsavgiften
Den fasta avgiften är mätar- och lägenhetsavgift och den rörliga avgiften är förbrukad kbm 
renvatten. Höjning föreslås med 1 % för 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Taxan är beräknad på 100 % täckningsgrad.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till VA- taxan 2020,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

Underlag
1. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 70.
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§ 157

Taxa för fritidsanläggningar
Dnr KS/2019:275

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att införa årskort bad pensionärer Hakkas fr.o.m. 65 år till ett pris av 620 kr/år,

att införa halvårskort bad pensionärer Hakkas fr.o.m. 65 år till ett pris av 320 kr/år,

att under gata-/parkenhetens ansvarsområde höja taxan med 3 % avrundat till närmaste 
tiotal kronor,

att för övrigt anta taxan för fritidsanläggningar för 2020.

Protokollsanteckning
Lars Alriksson (M) vill föra följande till protokollet:

Moderaterna återkommer till budget-au.

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%. 
Vissa taxor är justerade utifrån en analys av taxor i andra jämförbara Norrbottens 
kommuner. Några av taxorna för idrottshallar har anpassats för att försöka styra över 
verksamheter till lokaler med lägre nyttjandegrad.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för fritidsanläggningar 2020.

Underlag
1. Förslag till taxa för fritidsanläggningar 2020.
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2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 71.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)

att införa årskort bad pensionärer Hakkas fr.o.m. 65 år till ett pris av 620 kr/år,

att införa halvårskort bad pensionärer Hakkas fr.o.m. 65 år till ett pris av 320 kr/år,

att under gata-/parkenhetens ansvarsområde höja taxan med 3 % avrundat till närmaste 
tiotal kronor,

att för övrigt anta taxan för fritidsanläggningar för 2020.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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§ 158

Taxa för pensionärsservice
Dnr KS/2019:276

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Pensionärsservice 2020.

Protokollsanteckning
Lars Alriksson (M) vill föra följande till protokollet:
Moderaterna återkommer till budget-au.

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 målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Pensionärsservice 2020.

Underlag
1. Förslag till taxa för Pensionärsservice 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 72.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att anta taxa för Pensionärsservice 2020.
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§ 159

Taxa för torghandel
Dnr KS/2019:279

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för torghandel 2020.

Protokollsanteckning
Lars Alriksson (M) vill föra följande till protokollet:

Moderaterna återkommer till budget-au.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Taxa för torghandel 2020.

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för torghandel 2020.

Underlag
1. Förslag Taxa torghandel 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 73.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD) i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta taxa för torghandel 2020.
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§ 160

Taxa för felparkeringsavgifter
Dnr KS/2019:274

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja avgifterna för punkt 1-4 till 700 kr,

att höja avgifterna för p 5 till 1 500 kr,

att bibehålla avgiften för punkt 6.

Reservation
Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget lagt förslag.

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

Taxa för parkeringsavgifter 2020

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa felparkeringsavgifter 2020.

Underlag
1. Förslag Taxa felparkeringsavgifter 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 74.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Nicklas Johansson 
(SJVP)

att höja avgifterna för punkt 1-4 till 700 kr,

att höja avgifterna för p 5 till 1 500 kr,
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att bibehålla avgiften för punkt 6.

Paula Palmqvist (SD) yrkar
 
att felparkeringsavgifterna höjs från 650 kr till 700 kr,

att felparkering på plats avsedd för funktionshindrade höjs från 1 100 kr till 1 200 kr,

att skrotbilshantering inklusive bortforsling och skrotning höjs från 2 200 kr till 4 000 kr.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Mattias Liinankis m.fl. förslag mot Paula Palmqvists förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mattias Liinakis m.fl. förslag.
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§ 161

Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar
Dnr KS/2019:278

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslut

att höja avgiften till 75 kr/dygn.

Protokollsanteckning
Lars Alriksson (M) vill föra följande till protokollet:
Moderaterna återkommer till budget-au.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2020.

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2020.

Underlag
1.  Förslag Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 75.

Yrkande
Stefan Kostinniemi (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD) 

att höja avgiften till 75 kr/dygn.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Kostenniemis m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige i enlighet med Stefan Kostenniemis m.fl. förslag.
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§ 162

Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser
Dnr KS/2019:280

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja taxan på transportdispenser 2020 med 3 %, avrundat till närmaste tiotal kronor,

att ta bort meningen: Har inget arbete nedlagts på ärendet utgår ingen avgift.

Ajournering 
Kl. 16.10-16.15

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

Taxa för transportdispenser 2020

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa transportdispenser 2020.

Underlag
1. Förslag Taxa transportdispenser 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 76.

Yrkande 1
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att höja taxan på transportdispenser 2020 med 3 %, avrundat till närmaste tiotal kronor

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapääs m.fl. förslag.
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Yrkande 2
Mats Rantapää (S) yrkar
att ta bort meningen: Har inget arbete nedlagts på ärendet utgår ingen avgift.

Lars Alriksson (M) yrkar

att avslå förslag till beslut

Propositionsordning 2
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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§ 163

Taxa för planbesked
Dnr KS/2019:277

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lämna taxa för planbesked för samhällsbyggnadsförvaltningen oförändrad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Taxa för planbesked 2019 har antagits för Samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med 
tidigare antagen taxa Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen.  Taxa för avgifter för 
planbesked anger att tidsersättning utgår - dock minst 200 mPBB, vilket avser 
”milliprisbasbelopp” (en tusendels prisbasbelopp).

Ekonomiska konsekvenser
Enligt förslag till taxa.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att lämna taxa för planbesked för samhällsbyggnadsförvaltningen oförändrad.

Underlag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens taxa för planbesked.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 77.
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§ 164

Taxa för bildarkivet
Dnr KS/2019:295

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Bildarkivet 2020.

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

Taxa för Bildarkivet

Bildarkivet säljer bilder till allmänhet på förfrågan utifrån en fastställd taxa. Taxa för 
Bildarkivet 2020 föreslås höjas med 1,9 % vilket motsvarar inflationstakten enligt KPI.

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Bildarkivet 2020.

Underlag
1. Taxa Bildarkivet.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 78.
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§ 165

Taxa för fjärrlåneavgift, bibliotek
Dnr KS/2019:296

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek 2020.

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

Taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek

Fjärrlåneavgift uttas för beställning av media från bibliotek som inte ingår i det länsom-
fattande samarbetet. 20 kr/bok, 50 kr/artikelkopia. Taxan följer riktlinjerna för biblioteken 
i Norrbotten.

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek 2020.

Underlag
1. Taxa Fjärrlåneavgift bibliotek 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 79.
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§ 166

Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten
Dnr KS/2019:297

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2020.

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

Taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten

Biblioteket tar ut en förseningsavgift för böcker och annat material som lämnas efter 
återlämningsdatum. Återlämningsdatum framgår av lånekvittot. Avgiften ska om möjligt 
betalas vid återlämningstillfället, i annat fall påförs den bibliotekskortet. Ingen 
förseningsavgift utgår för barn och ungdomsmedier eller för talböcker. Ingen 
förseningsavgift utgår heller till Boken kommer-låntagare. Inga förseningsavgifter tas ut av 
barn och ungdomar 6-18 år, men målsman ansvarar för att ersätta försvunna eller 
förstörda medier. Taxan följer riktlinjerna för biblioteken i Norrbotten.

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2020.

Underlag
1. Taxa Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 80.
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§ 167

Taxa för kulturskolan
Dnr KS/2019:107

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Kulturskolan 2020.

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

Taxa för Kulturskolan

Taxan för Kulturskolan höjdes senast år 2018 från 575 kr till 592 kr per termin. Även 2019 
uppgår terminsavgiften till 592 kr. För 2020 föreslås en höjning med 1,9 % vilket 
motsvarar inflationstakten enligt KPI. Gällivare kommun har, även med en höjning, en 
lägre terminsavgift än den genomsnittliga i riket (625 kr år 2017).

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Kulturskolan 2020.

Underlag
1. Taxa Kulturskolan 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 81.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  95  (109)

2019-04-02
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 168

Nya riktlinjer för skolskjuts 2019
Dnr KS/2018:967

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avstånd till på- och avstigningsplats skall gälla enligt följande tabell:
Förskoleklass – år 1: 1 kilometer
År 2-3: 1,5 kilometer
År 4-6: 2 kilometer
År 7-9: 2,5 kilometer

att i övrigt anta förslag till nya riktlinjer för skolskjuts.

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

Ärendebeskrivning
Bestämmelser om skolskjuts finns i skollagen och är en lagstadgad rättighet för elever som 
bor långt från skolan. Bestämmelsens lydelse är densamma för elever i grundskola, 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Från och med hösten 2018 är förskoleklass 
obligatorisk och skolpliktig vilket innebär att även elever i förskoleklass kan ansöka om 
skolskjuts.

Huruvida eleven är berättigad till skolskjuts eller inte beror på hur långt den har till skolan, 
trafikförhållandena, om du har något funktionshinder eller om det finns någon annan 
särskild omständighet. Den grundläggande rätten till skolskjuts gäller från en plats i 
anslutning till hem och till den skola där kommunen har placerat eleven och tillbaka.
Kommunen ordnar i första hand skolskjuts med bussar i linjetrafik. Men bor eleven på en 
plats där det inte är möjligt att ta sig till och från skolan med linjetrafik, kan det vara 
aktuellt med skolskjuts i särskilt upp-handlade bussar, mindre bussar, taxibilar eller 
färdtjänstfordon. Mindre fordon nyttjas enbart för transporter som omfattar ett färre antal 
barn och där det ej är möjligt att nyttja linjebuss. Bestämmelserna i skollagen är 
utformade på ett sådant sätt att de lämnar utrymme för kommunerna att göra egna 
övervägande och bedömningar. För att kunna planera och genomföra skolskjuts måste det 
därför finnas regler som kompletterar skollagens bestämmelser.

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att säga vilka ekonomiska konsekvenser de nya riktlinjerna för skolskjuts 
innebär. Orsaken  beror bland annat på samhällsomvandlingen där många från Malmberget 
flyttar till Repisvaara men kommer att gå kvar i den gamla skolan, samt växelboende, där 
en föräldern bor på olika ställen i tätorten eller landsbygd.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att avstånd till på- och avstigningsplats skall gälla enligt följande tabell:
Förskoleklass – år 1: 1 kilometer
År 2-3: 1,5 kilometer
År 4-6: 2 kilometer
År 7-9: 2,5 kilometer

att i övrigt anta förslag till nya riktlinjer för skolskjuts.

Underlag
1. Riktlinjer förskrift skolskjuts.
2. Kartor med avståndsgränser/upptagningsområde för respektive skola.
3. Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-26 § 25.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 83.

Yrkande
Stefan Kostenniemi (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att avstånd till på- och avstigningsplats skall gälla enligt följande tabell:
Förskoleklass – år 1: 1 kilometer
År 2-3: 1,5 kilometer
År 4-6: 2 kilometer
År 7-9: 2,5 kilometer

att i övrigt anta förslag till nya riktlinjer för skolskjuts.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP)

att anta förslag till nya riktlinjer för skolskjuts,

att gångavståndet från elevens bostad till närmaste på- och avstigningsplats bedöms 
utifrån elevens förutsättningar, beslut tas av skolskjutshandläggare.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Kostenniemis förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Stefan Kostenniemis förslag.
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§ 169

Föreskrift om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd enligt miljölagen
Dnr KS/2019:210

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Föreskrift om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd enligt miljölagen,

att upphäva beslut KS/2018:245-0091 2019-04-09 § 55.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projektet Struktur för hållbarhetsarbetet i kommunen vars första två steg 
beslutades om i december 2017, genomförs en översyn av kommunens dokumentsamling. 

Synpunkter har inhämtats från berörda funktioner och dokumentet har skickats till BAS-
gruppen för kvalitetssäkring. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga med föreskrifter avseende miljöfarlig verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Föreskrift om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd enligt miljölagen,

att upphäva beslut KS/2018:245-0091 2019-04-09 § 55.

Underlag
1. Nya-Föreskrift om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd enligt miljölagen.
2. Gamla-Föreskrifter för att skydda människors liv och hälsa.
3. Yttrande från BAS-gruppen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 85.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta Föreskrift om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd enligt miljölagen,

att upphäva beslut KS/2018:245-0091 2019-04-09 § 55.
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§ 170

Föreskrift om allmänna försäljningsplatser enligt ordningslagen
Dnr KS/2019:208

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Föreskrift om allmänna försäljningsplatser enligt ordningslagen, samt

att upphäva beslut Ks/1996:503 1996-08-26 § 128.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projektet Struktur för hållbarhetsarbetet i kommunen vars första två steg 
beslutades om i december 2017, genomförs en översyn av kommunens dokumentsamling. 

Synpunkter har inhämtats från berörda funktioner och dokumentet har skickats till BAS-
gruppen för kvalitetssäkring.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Föreskrift om allmänna försäljningsplatser enligt ordningslagen, samt

att upphäva beslut Ks/1996:503 1996-08-26 § 128.

Underlag
1. Nya-Föreskrift om allmänna försäljningsplatser enligt ordningslagen.
2. Gamla-Torghandelstadga.
3. Yttrande från BAS-gruppen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 86.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta Föreskrift om allmänna försäljningsplatser enligt ordningslagen, samt

att upphäva beslut Ks/1996:503 1996-08-26 § 128.
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§ 171

Föreskrift om tillfälliga skoterförbud enligt terrängkörningslagen
Dnr KS/2019:211

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

anta Föreskrift om tillfälliga skoterförbud enligt terrängkörningslagen,

att upphäva beslut 2010:525-450 2010-11-11 § 170.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projektet Struktur för hållbarhetsarbetet i kommunen vars första två steg 
beslutades om i december 2017, genomförs en översyn av kommunens dokumentsamling. 

Synpunkter har inhämtats från berörda funktioner och dokumentet har skickats till BAS-
gruppen för kvalitetssäkring.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

anta Föreskrift om tillfälliga skoterförbud enligt terrängkörningslagen,

att upphäva beslut 2010:525-450 2010-11-11 § 170.

Underlag
1. Nya-Föreskrift om tillfälliga skoterförbud enligt terrängkörningslagen.
2. Gamla-Handläggning av tillfälliga skoterförbud inom Gällivare kommun.
3. Yttrande från BAS-gruppen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 84.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

anta Föreskrift om tillfälliga skoterförbud enligt terrängkörningslagen,

att upphäva beslut 2010:525-450 2010-11-11 § 170.
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§ 172

Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och Bror Wennström (MV) - 
Kommunalt huvudmannaskap på Repisvaara mitt
Dnr KS/2017:2048

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med anledning av att arbetet med övertagandet av huvudmannaskapet 
på Repisvaara Mitt påbörjades innan motionen inlämnades.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade motionen 2018-09-10 § 246 varvid beslutades att motionen 
skulle återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen till bifall eller avslag, om avslag 
skall avslaget motiveras.

Diskussioner pågår mellan Gällivare kommun, LKAB och Repisvaara samfällighetsförening 
om förutsättningarna för ett kommunalt övertagande av de allmänna platserna och de 
kommunaltekniska anläggningarna på Repisvaara Mitt.

Diskussionerna handlar om att klarlägga de ekonomiska, juridiska, tekniska och 
planmässiga konsekvenserna av ett övertagande av huvudmannaskapet.

Ett beslut om ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för allmänna platser och 
kommunalteknik med åberopande av likställighetsprincipen bör ej fattas innan ovan 
nämnda konsekvenser är kända.
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med anledning av att arbetet med övertagandet av huvudmannaskapet 
på Repisvaara Mitt påbörjades innan motionen skrevs.

Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-03-18 § 37.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att avslå motionen med anledning av att arbetet med övertagandet av huvudmannaskapet 
på Repisvaara Mitt påbörjades innan motionen inlämnades.
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§ 173

Motion av Paula  Palmqvist (SD) - upprättande av Fritidsbanken i Gällivare
Dnr KSufk/2019:2

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen kan betraktas som besvarad i och med att en etablering
av en Fritidsbank/Sportotek sker våren 2019.

Ärendebeskrivning
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att en Fritidsbank startas upp i Gällivare.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att 
förvaltningens service- och teknikavdelning ligger i framkant avseende motionens 
önskemål. En Fritidsbank/Sportotek kommer att etableras med placering på Hjortronet 
under senare delen av hösten 2019.

Förvaltningen och dess avdelning för service- och fritid har länge jobbat med ett 
förverkligande av Sportotek/Fritidsbank. Redan vid årsskiftet 
2015-2016 var en etablering på gång i samverkan med Företagsbolaget och tilltänkt i en 
centralt placerad lokal i Malmberget. Placeringen kändes inte till fylles kopplat till pågående 
samhällsomvandling och just bristen på lokal och den interna prioriteringen i kommunens 
fastighetsbestånd blev ett hinder på vägen. Kort därefter så drog Företagsbolaget sig ur 
projektet.

2016 antog service- och teknikförvaltningen etableringen i och med antagande av 
förvaltningens handlingsplan.
Den framtida driften skall skötas av arbetsmarknadsenheten vilken medför utmärkta 
praktiska fördelar kopplat till tilldelad placering.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser då etableringen och driften beräknas rymmas inom tilldelad 
driftbudget för 2019.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Enbart positiva konsekvenser för barn och ungdom.

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

att motionen kan betraktas som besvarad i och med att en etablering
av en Fritidsbank/Sportotek sker hösten 2019.
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Underlag
1. Motion av Paula Palmqvist (SD) – Upprättande av Fritidsbanken i Gällivare.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-03-12 § 13.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist 
(SD)

att motionen kan betraktas som besvarad i och med att en etablering
av en Fritidsbank/Sportotek sker våren 2019.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag.
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§ 174

Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), 
Per Wahlström (M), Benny Blom (M) - Ge fler ungdomar möjlighet att delta i kultruskolans 
verksamhet
Dnr KSufk/2019:21

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen med hänvisning till kommunplanens strategiska målsättning samt barn-, 
utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan, får anses som besvarad.

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

Ärendebeskrivning
I motion från 2019-02-05 föreslås

att kommunstyrelsens ungdoms-, fritid och kulturutskott utreder varför Gällivare kommun 
kulturskola avviker i kostnader och deltagande elever i jämförelse med liknande kommuner

att Kommunstyrelsens ungdoms-, fritid och kulturutskott utarbetar en effektivare 
organisation av Kulturskolan, så att fler elever får möjlighet att delta i Kulturskolans 
verksamhet

att utredningen och förslaget om effektivare organisation av Kulturskolan redovisas för 
Kommunfullmäktige

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag av barn-, utbildning och 
kulturnämnden via verksamhetsplanen för 2019, beslutad 2018-10-04, att arbeta med 
minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader (se 
verksamhetsplan punkt 1.1), vilket också är en strategisk målsättning i kommunplanen. Ett 
annat delmål och fokusområde för kulturverksamheten i denna målsättning är att ta fram 
rutiner och underlag för kvalitetsavstämningar i likhet med övriga verksamheter inom 
Gällivare kommun (se verksamhetsplanen 1.5). 

Barn-, utbildning och kulturförvaltningen har under hösten 2018 anlitat en projektledare 
som bistår kulturchef och samordnare i utredning om kulturskolans effektivitet, kvalitet och 
utbud. Det pågår en nulägesanalys där både kostnader och deltagande utreds. 

Utifrån resultatet av nulägesbeskrivningen kommer åtgärder vidtas.

Ekonomiska konsekvenser
Minskad nettokostnadsavvikelse.

Konsekvenser för barn och ungdomar
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Ökad tillgång till Kulturskolans verksamheter.

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

att motionen med hänvisning till kommunplanens strategiska målsättning samt barn-, 
utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan, får anses som besvarad.

Underlag
1. Barn-, utbildning och kulturnämndens verksamhetsplan för 2019.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-03-12 § 14.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar

att bifalla motionen

Mattias Liinanki (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och 
kulturutskotts förslag

att motionen med hänvisning till kommunplanens strategiska målsättning samt barn-, 
utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan, får anses som besvarad.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Mattias Liinankis förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mattias Liinankis förslag.
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§ 175

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M), 
Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M), Kjell-Åke Andersson (M), Margareta Henricsson 
(SJVP) och Nicklas Johansson (SJVP) angående lokal matlagning
Dnr KS/2018:885

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till den pågående kostutredningen där en översyn av 
matproduktionen ingår.

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

Ärendebeskrivning
Motion av ledamöter från moderata samlingspartiet och sjukvårdspartiet angående lokal 
matlagning har inkommit 2018-11-05. Motionärerna påtalar att försök har genomförts med 
lokal matlagning i Gällivare kommun och att i Dokkas skola prövades lokal matlagning 
under ett år och utföll väl. Den lokalt lagade maten uppskattades både av skolbarn och 
äldre som fick mat genom hemtjänsten. Vidare att vid utvärdering fann utredaren att 
maten dessutom blivit något billigare med lokal tillagning. Motionärerna föreslår 
kommunfullmäktige besluta med anledning av ovanstående att Dokkas och Hakkas skolor 
får göra försök med lokal matlagning.

Bedömning
En översyn av matproduktionen ingår som en del i den kostutredning som är pågående. 
Därmed bedöms det inte vara aktuellt i nuläget att göra lokala försök med matlagning i 
Dokkas och Hakkas skolor.
 
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
I allmänhet kan uppfattningen vara att lokal matlagning på skolor är positivt för barn och 
unga. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till den pågående kostutredningen där en översyn av 
matproduktionen ingår.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 87.
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Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP)

att bifalla motionen

Stefan Kostenniemi (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 
att avslå motionen med hänvisning till den pågående kostutredningen där en översyn av 
matproduktionen ingår.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Stefan Kostenniemis förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Stefan Kostenniemis förslag.
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§ 176

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M), 
Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M) och Kjell-Åke Andersson (M) angående att behålla 
legitimerade lärare i den kommunala grundskolan
Dnr KS/2018:887

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen med hänvisning till projektet kompetensförsörjning samt den strategiska 
kompetensförsörjningsplanen, får anses som besvarad.

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

Ärendebeskrivning
I motion från 2018-11-05 föreslås att kommunen upprättar ett program för att behålla 
legitimerade lärare i kommunen grundskolor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-11-13 § 252 beslutat att godkänna projekt-
beskrivning för kompetensförsörjning.
I projektet ingår att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan med konkreta förslag för 
att säkra kompetens -/ personalförsörjning på kort och lång sikt.  Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har också 2018-12-17 § 302 beslutat föreslå kommunstyrelsen att besluta 
att incitament angående att attrahera och behålla personal inarbetas i den övergripande 
strategiska kompetensförsörjningsplanen. 

I kompetensförsörjningsplanen kommer det att ingå åtgärder för att behålla och attrahera 
personal.  

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader i den strategiska kompetensförsörjningsplanen kan tillkomma.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen med hänvisning till projektet kompetensförsörjning samt den strategiska 
kompetensförsörjningsplanen, får anses som besvarad.
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Underlag
1. Motion.
2. Reservation.
3. Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-26 § 26.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 88.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP)

att bifalla motionen

Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att motionen med hänvisning till projektet kompetensförsörjning samt den strategiska 
kompetensförsörjningsplanen, får anses som besvarad.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Mats Rantapääs förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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§ 177

Tillsättning förvaltningschef  för Stöd- och utvecklingsförvaltningen
Dnr KS/2019:378

Kommunstyrelsen beslutar

att erbjuda Camilla Widing tjänsten som förvaltningschef för stöd- och 
utvecklingsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Tjänst som förvaltningschef för stöd- och utvecklingsförvaltningen har varit ute för sökning. 
Elva ansökningar har inkommit och intervju har genomförts med fyra av de sökande. 

Ekonomiska konsekvenser
Tjänsten finansieras inom ram.

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

Förslag till beslut
Redovisas vid sammanträdet.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Paula Palmqvist (SD), 
Jeanette Wäppling (V) och Karl-Erik Taivalsaari (V)

att erbjuda Camilla Widing tjänsten som förvaltningschef för stöd- och 
utvecklingsförvaltningen.


