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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Ajournering

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 4
Onsdag 29 maj 2019 kl.  08:00 - 09:45

Kl. 09:05-09:35 § 256

Utses att justera Benny Blom

Justeringens plats 
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-05-29, klockan 09:45

Anslagstid 2019-05-30 – 2019-06-19 

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf §253 - §257 

Ordförande
________________________
Birgitta Larsson

Justerande
________________________
Benny Blom
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Kommunstyrelsen

Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-29

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Jeanette Wäppling V

Vice 
ordförande Birgitta Larsson S 253-257

2:e vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP 253-257

Ledamot Karl-Erik Taivalsaari V

Ledamot Magnus Johansson S 253-257

Ledamot Maria Åhlén S 253-257

Ledamot Mats Rantapää S 253-257

Ledamot Lars Alriksson M

Ledamot Benny Blom M 253-257

Ledamot Paula Palmqvist SD 253-257

Ledamot Nicklas Johansson SJVP 253-257

Ledamot Hanna Falksund MP

Ledamot Sanna Nilsson Ylitalo MP

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Pernilla Fagerlönn V 253-257 Ers. Jeanette Wäppling

Ersättare Jan-Ander Perdal V

Ersättare Johannes Reinfors V 253-257 Ers. Karl-Erik Taivalsaari

Ersättare Mattias Liinanki MP

Ersättare Stefan Ovrell MP 253-257 Ers. Hanna Falksund

Ersättare Steve Ärlebrand S

Ersättare Monika Eriksson 
Norberg S

Ersättare Stefan Kostenniemi S

Ersättare Frank Öqvist S

Ersättare Eric Palmqvist SD

Ersättare Margareta 
Henricsson SJVP

Ersättare Kjell Hansson M 253-257 Ers. Lars Alriksson
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Kommunstyrelsen

Ersättare Mikael Lundberg M

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 253-257

Kommunche
f Mats Pettersson §§ 253-255, 257

Förvaltning-
chef Lennart Johansson §§ 253-255, 257

Bilpools-
ansvarig Johan Johansson §§ 256
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 253 5
Godkännande av dagordning

§ 254 6
Justering av etappområden samt förtydliganden av Samarbetsavtal 2012

§ 255 8
Antagande- detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17, Robsam 
1:1 m.fl.

§ 256 10
Upphandling – Fordon till Gällivare kommun

§ 257          11
        Säkra skolvägar
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 253

Godkännande av dagordning
Dnr KS/2019:218

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av fråga om Säkra skolvägar.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 254

Justering av etappområden samt förtydliganden av Samarbetsavtal 2012
Dnr KS/2019:462

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna avtal om justering av etappområden samt förtydliganden av Samarbetsavtal 
mellan parterna den 10 april 2012,

att godkänna avtal om genomförande av avveckling av Etappområde 2, västra Malmberget, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschefen för samhällsbyggnads- 
och teknikförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen.

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändrade förutsättningar avseende avvecklingen av bebyggelsen i 
Malmberget föreslås bl.a. en justering av de i samarbetsavtalet angivna etappområdenas 
geografiska och tidsmässiga utsträckning. 

Vidare föreslås att regleringen av åtgärder för avvecklingen av bebyggelsen och 
iordningsställande samt förvaltning av miljözoner inom Etappområde 2, västra Malmberget 
sker genom vad som följer av det föreslagna etappgenomförandeavtalet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några direkta ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
att godkänna avtal om justering av etappområden samt förtydliganden av Samarbetsavtal 
mellan parterna den 10 april 2012,

att godkänna avtal om genomförande av avveckling av Etappområde 2, västra Malmberget, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschefen för samhällsbyggnads- 
och teknikförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen.

Underlag
1. Avtal om justering av etappområden samt förtydliganden av Samarbetsavtal mellan 

parterna den 10 april 2012.
2. Avtal om genomförande av avveckling av Etappområde 2, västra Malmberget.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Pernilla Fagerlönn (V), Benny Blom (M), Paula 
Palmqvist (SD), Kjell Hansson (M), Johannes Reinfors (V), Nicklas Johansson (SJVP) och 
Magnus Johansson (S) i enlighet med samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens förslag

att godkänna avtal om justering av etappområden samt förtydliganden av Samarbetsavtal 
mellan parterna den 10 april 2012,

att godkänna avtal om genomförande av avveckling av Etappområde 2, västra Malmberget, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschefen för samhällsbyggnads- 
och teknikförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8  (11)

2019-05-29
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 255

Antagande- detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 
m.fl.
Dnr KS/2018:530

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning 

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 m.fl.

Ärendebeskrivning
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning till 
kvartersmark för gruvindustri, vilket säkerställs inom hela planområdet. I planförslaget ges 
riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler enligt 3 kap. 7 § Miljöbalken företräde och 
en fortsatt gruvdrift för LKAB säkras. 

Planförslaget möjliggör ändring av gällande detaljplaner från användningen allmän plats, 
kvartersmark för allmänt ändamål-, område för centrum-, handel-, skola- och bostad till 
industrimark för gruvverksamhet. Avsikten är att markens användning succesivt ska 
förändras över tid och övergå från nuvarande användning till en miljözon för att sedan tas i 
anspråk av gruvindustrin.

Enligt gällande fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget, Koskullskulle som antogs 
i maj 2014, är markanvändningen för aktuellt planområde utpekat som område för 
gruvindustri och bostäder. Intentionerna för utveckling av västra Malmberget är, enligt den 
fördjupade översiktsplanen, att den befintliga bebyggelsen bör avvecklas för att möjliggöra 
den fortsatta gruvverksamheten. När pågående avveckling är klar är ambitionen att alla 
gällande detaljplaner ska vara upphävda eller ändrade till områden för industriändamål. 
Därmed är planförslaget förenligt med den fördjupande översiktsplanen.

Den 1 januari 2018 inrättades ett nytt 6 kap. Miljöbalken om miljöbedömningar. Detta 
innebär att Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ersattes av 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Dock påbörjades aktuell detaljplan innan 1 
januari 2018 och därmed gäller den äldre föreskriften. En behovsbedömning upprättades 
av 
Gällivare kommun den 1 juni 2018. Om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå ska 
miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap. 12 § 
Miljöbalken (äldre föreskriften). Kommunen har gjort bedömningen att ett genomförande 
av planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och därmed har en 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.
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Utdragsbestyrkande

Planen handläggs med ett utökat förfarande i enlighet med PBL (2010:900) och har varit 
utställd för granskning under tiden 22 mars till och med 12 april 2019.

Ekonomiska konsekvenser
LKAB bekostar planarbetet. 

Kostnaderna för planens genomförande regleras i avtal mellan Gällivare kommun och 
LKAB. 

Konsekvenser för barn och unga
Genomförandet av planen innebär att området kommer att stängslas in, vilket kan ses som 
negativt ur ett barn- och ungdomsperspektiv. I takt med att Malmberget avvecklas 
kommer barn och ungdomar som går skola eller är bosatta i Malmberget få sina 
vistelsemiljöer ersatta med nya.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning 

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 m.fl.

Underlag
1. Plankarta.
2. Planbeskrivning.
3. Utlåtande.
4. Miljökonsekvensbeskrivning.
5. Särskild sammanställning.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP), Benny Blom 
(M), Pernilla Fagerlönn (V), Paula Palmqvist (SD), Kjell Hansson (M) i enlighet med 
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens förslag

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning 

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 m.fl.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 256

Upphandling – Fordon till Gällivare kommun

Dnr INK/2019:62

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 26 augusti 
2019, för klarläggande av behov samt kravspecifikation kring funktion, ekonomi och 
miljöaspekter.

Ajournering
Kl. 09.05-09.35

Ärendebeskrivning
Centrala inköpsfunktionen har av Bilpoolsansvarig fått i uppdrag att upphandla nya fordon 
till Gällivare kommun. Upphandlingen avser finansiell leasing av 35-40 fordon av olika 
modeller till kommunen med option på upp till 1-5 fordon per bilmodell.

Upphandlingen kommer att genomföras under maj-juni med sista dag för anbud den 17 
juni 2019. Utvärdering och förslag till beslut hinner därför inte färdigställas innan 
sommarmånaderna då det är sammanträdesfritt. Närmast planerade sammanträde 26 
augusti bedöms ligga för sent i tiden för att upphandlingen ska hålla tidplanen med 
leveranser på fordon från 1 november 2019. Med anledning av det föreslås att ordförande 
för kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till 
beslut upprättat av Inköpsfunktionen. 

Ekonomiska konsekvenser
De totala kostnaderna för upphandlingen beräknas till ca 10-12 Mkr vilket belastar 
beställande avdelnings investeringsbudget.

Konsekvenser för barn och unga
Upphandlingen innebär inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
att ordförande för kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om att anta anbud
enligt förslag upprättat av inköpsfunktionen.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (S), Kjell Hansson (M), 
Johannes Reinfors (V), Nicklas Johansson (SJVP), Benny Blom (M), Paula Palmqvist (SD) 
och Magnus Johansson (S)

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 26 augusti 
2019, för klarläggande av behov samt kravspecifikation kring funktion, ekonomi och 
miljöaspekter.
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Utdragsbestyrkande

§ 257

Säkra skolvägar

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Vid dagens sammanträde diskuteras frågan om säker skolväg vid Sjöparkskolan, pga. 
avstängningar av vägar och gångvägar.


