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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 

 Måndagen den 24 mars 2014, kl. 08.00 – 16.15  

 Ajournering kl. 09.30 – 11.00 för budgetdialog 

 

Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande 

 Birgitta Larsson (s) 

 Roland Axelsson (s), kl. 08.20 – 16.15 

 Tomas Nilsson (s) 

 Maria Åhlén (s), kl. 09.20 – 16.15 

 Tomas Junkka (s) 

 Stig Eriksson (v) 

 Jeanette Wäppling (v) 

 Fredric Olofsson (skp) 

 Lars Alriksson (m) 

 Margareta Henricsson (ns) 

 Steve Ärlebrand (s) ej tjg ers, kl. 09.05-16.15   

 

 

Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 

 Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare 

 Stina Helin, Attraktiva bostäder § 51:28 

 Emil Väppling, Attraktiva bostäder § 51:28 

 Kent Eriksson, Attraktiva bostäder § 51:28 

 Anders Sjölund, Attraktiva bostäder § 51:28 

 Mia Edin, Företagsbolaget § 51:28 

 Antero Ijäs, förvaltningschef miljö- och byggförvaltningen § 51:28 

 Ulf Hedman, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen § 51:28 

 Annica Henricsson, förvaltn.chef barn-, utbildning- och kulturförv. §§ 69-70 

 Ulf Robertsson, fastighetssamordnare §§ 69-70 

 

Utses att justera Margareta Henricsson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 27 mars 2014, kl. 10.00 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 50-79 

  Ann-Katrin Karlsson 

 

 Ordförande 

  Tommy Nyström                      Birgitta Larsson  

  §§ 50-78                      § 79 

 

 Justerande  

  Margareta Henricsson   
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 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 50-79 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2014-03-24 
 

Datum för anslags uppsättande 2014-03-27 Datum för anslags nedtagande 2014-04-22  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Ann-Katrin Karlsson   
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 KS/2014:8 -042 

 

§ 50 

Budgetuppföljning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp  

information angående budgetuppföljning.  

 

Steve Ärlebrand, ordförande i Gällivare Energi AB informerar utifrån powerpoint  

presentationen samt övrigt gällande bolaget. 

 

Theresa Savonen, VD i Gällivare Energi AB har skickat följande information; 

Ekonomi 

Med en kall januari och rekordvarm februari är intäkterna från värmeförsäljningen totalt 

-2 Mkr jmf med budgeterat. 

Elpriserna samt elcertifikatpriserna fortsätter vara låga. 

Detta resulterar i lägre intäkter jmf med budgeterat med 2,3 Mkr. 

Totalt resulterar perioden i en diff på -1,7 Mkr jmf mot budget, jmf med perioden  

jan-feb 2013 ligger vi +800 000 kr bättre till i utfallet nu. 

 

Utmaningar 

Bolaget trycker på behovet av informationsutbyte inom koncern samt lönsamhetsfrågor 

med fjärrvärmeutbyggnationer till nya bostadsområden. 

 

Samhällsomvandlingen 

Fortsatt arbete mellan LKAB SO (samhällsomvandling) och Gällivare Energi AB, 

GEAB. 

Närmast juridiskt hur regleringar ska ske, hur man ser på det. 

Fortsatt utredningar ur GEAB perspektiv. 

Målsättning inriktningsbeslut från KF under året. 

 

Beslutsunderlag 

1. Powerpoint. 
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 KS/2014:9 -101 

 

§ 51 

Information  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut, 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Delgivningar 

 

1. 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 

  

2014: 6 – Budgetförutsättningar för åren 2014-2017. 

 

2. KS 2014:137 020 

Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet har den 18 februari 2014 inkommit 

med information angående det nya stödet för yrkesintroduktionsanställningar, så kallade 

YA-jobb, som både är en ny väg till jobb för unga och en möjlighet till kompetensför-

sörjning.  

 

3. KS 2014:145 370 

Naturvårdsverket har den 20 februari 2014 inkommit med samlade synpunkter från 

svenska myndigheter avseende Fennovoima Oy:s alternativa kärnkraftsreaktor vid det 

planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki i Finland. 

 

4. KS 2014:104 294 

Boverket har den 31 januari 2014 inkommit med information angående inventering  

avseende tillgängligheten i flerbostadshus. 

 

5. KS 2014:203 730 

Sveriges Kommuner och Landsting har den 24 februari 2014 inkommit med information 

angående uppföljning av systematiskt förbättringsarbete avseende riskanalys, egen-

kontroll samt klagomål och synpunkter i vård och omsorg om äldre. 
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6. KS 2014:116 160 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 31 januari 2014 beslutat angående plan för läns-

styrelsens tillsyn och uppföljning inom området för skydd mot olyckor och kris-

beredskap för år 2014-2017. 

 

7. KS 2014:116 160 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 februari 2014 beslutat att bifalla ansökan om att få 

sälja fastigheten Dokkas 19:3 utan att återbetala beviljade bygdemedel.  

 

8. KS 2013:632 142 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 18 februari 2014 beslutat att bevilja Tjautjas IK bidrag 

ur bygdemedel med 50 procent av i efterhand verifierade och godkända kostnader för 

inköp av 4-takts snöskoter för preparering av skoterleder. Det högsta belopp som kan 

utgå som bidrag är 70 000 kr. 

 

9. KS 2014:141 141 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 26 februari 2014 beslutat om investeringsstöd med 

125 350 kr för investeringar till Mäkis Livs, Ullatti. Bidrag får uppgå till högst 70 % av 

godkänt stödunderlag. Avskrivningstid 5 år.  

 

10. KS 2014:205 130 

Länsstyrelsen, Stockholm har den 24 februari 2014 inkommit med rapporten 2014:4 

Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som  

företagare. 

 

11. KS 2014:230 047 

Sametinget har den 26 februari 2014 beslutat om utbetalning av statsbidrag år 2014 med 

1 160 000 kr till Gällivare kommun. 

 

12. KS 2014:231 760 

Folkhälsomyndigheten har den 18 februari 2014 beslutat om ekonomiskt stöd med 

420 000 kr avseende projektet Gällivare ANDT-förebyggande år 2014 till Gällivare 

kommun. 

 

13. KS 2014:233 040 

Kommuninvest har den 27 februari 2014 inkommit med ”Åtagandebesked” avseende 

Gällivare kommuns solidariska borgensansvar för Kommuninvest i Sverige AB. 

 

14. KS 2014:129 007 

Revisorerna i Gällivare kommun har den 13 februari 2014 inkommit med rapport och 

slutdokument avseende IT-verksamheten. 
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15. KS 2014:71 531 

Kommunstyrelsens ordförande har den 24 februari 2014 avgett svar till Hakkas Social-

demokratiska förening avseende hållplatsen på väg E10 i Hakkas. 

 

16. KS 2013:17 107 

TOP bostäder AB har inkommit med protokoll från sammanträde med styrelsen den  

11 december 2013. 

 

17. KS 2014:99 510 

Samrådsgruppen för Girjas sameby har inkommit med protokoll från möte den  

24 januari och den 30 januari 2014. 

 

18. KS 2014:108 106 

Avtal om forsknings- och utvecklingsstöd för stadsomvandlingen i Gällivare och Kiruna 

har inkommit den 10 februari 2014. 

 

19. KS 2014:118 160 

Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor har den 10 februari 2014  

inkommit med en regional överenskommelse om samverkan för stärkt krisberedskap i 

Norrbottens län. 

 

20. KS 2014:147 140 

Svenska migrationscentret med Sverige Amerika Centret har den 19 februari 2014  

inkommit med information avseende erbjudande om etablering av ett lokalkontor inom 

Svenska Migrationscentret i Gällivare.  

 

21. KS 2014:127 019 

TeliaSonera har den 11 februari 2014 inkommit med information avseende ersättning 

för delar av den traditionella fasta telefonin med en ny telefonilösning. 

 

22. KS 2014:123 106 

Malmfältens Kraftverk AB har den 7 februari 2014 inkommit med årsredovisning för år 

2013. 

 

23. KS 2014:202 865 

Konstnärernas riksorganisations lokalavdelning i Norrbotten har den 17 februari 2014 

inkommit med en skrivelse angående konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet.  

 

24. KS 2014:35 103 

Kommunförbundet Norrbotten har den 3 februari och den 4 februari 2014 inkommit 

med nyhetsbrev för januari och februari 2014. 
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25. KS 2014:36 106 

Nenet, Norrbottens energikontor AB har den 26 februari 2014 inkommit med nyhets-

brev nr 1, år 2014. 

 

26. KS 2014:51 106 

Länshandikapprådet och Länspensionärsrådet har inkommit med protokoll från den 4 

februari 2014. 

 

27. KS 2012:615 214 

Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen har den 4 mars 2014 inkommit med före-

läggande avseende överklagan angående detaljplan för del av Gällivare 4:21, Andra 

Sidan, Bryggeribacken, mål nr P 8833-13. 

 

28. 

Besök av Stina Helin, Emil Väppling, Kent Eriksson och Anders Sjölund från Attraktiva 

bostäder AB samt Mia Edin från Företagsbolaget. Information pågår kl. 13.30- 14.10. 

 

29. 

Protokoll har inkommit från: 

1. Socialnämnden 2013-12-12. 

2. Socialnämnden 2014-01-30. 

3. Socialnämnden 2014-02-26. 

4. Kommunala pensionärsrådet 2014-01-31. 

5. Rådet för funktionshinderfrågor 2014-02-18 

Anmälningar 

 

1.  KS 2014:206  050 

Kommunstyrelsens ordförande har den 25 februari 2014 jml delegation beslutat om 

upphandling avseende styrketräning för Gällivare kommun, ramavtal. 

 

2. KS 2014:143  050 

Kommunstyrelsens ordförande har den 20 februari 2014 jml delegation beslutat om 

upphandling avseende bemanningstjänst legitimerade sjuksköterskor, ramavtal. 

 

3. KS 2014:131  519 

Kommunstyrelsens ordförande har den 19 februari 2014 jml delegation yttrat sig  

avseende ansökan om tillstånd till kameraövervakning av kombinerad renbro och 

skogsbilväg över spåranslutning till Aitik gruvområde, dnr 211-464-14. 

 

4. KS 2014:34  107 

Kommunstyrelsens ordförande har den 11 februari 2014 jml delegation beslutat  

avseende ombud till Kommuninvest ekonomisk förenings årsstämma 2014. 
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5. KS 2014:133  164  

Kommunstyrelsens ordförande har den 20 februari 2014 jml delegation yttrat sig  

avseende ansökan om antagning i allmänna hemvärnet. 

 

6. KS 2012:615  214 

Kommunstyrelsens ordförande har den 30 januari 2014 jml delegation yttrat sig  

avseende mål 8833-13, Överklagan angående detaljplan för del av Gällivare 4:21, 

Andra Sidan, Bryggeribacken.  

 

7. KS 2014:141  141 

Kommunstyrelsens ordförande har den 21 februari 2014 jml delegation yttrat sig till 

Länsstyrelsen Norrbotten, avseende ansökan om investeringsbidrag från Mäkis Livs, 

Ullatti. 

 

8. KS 2014:111  141 

Utvecklingschefen har den 25 februari 2014 jml delegation beslutat om marknads-

föringsbidrag med 15 000 kr till Dundretbuggarna avseende DM i dans för Norr- och 

Västerbotten 2014. 

 

9. KS 2014:204  141 

Utvecklingschefen har den 25 februari 2014 jml delegation beslutat om marknads-

samarbete med Jokkmokks kommun, motsvarande 39 900 kr avseende arrangemanget 

Sápmi Awards i juni 2014. 

 

10. KS 2014:156  141 

Utvecklingschefen har den 25 februari 2014 jml delegation beslutat om att Gällivare 

kommun medfinansierar projektet Klimatsmart = Affärssmart för fyra deltagande  

företag från Gällivare kommun, maximalt 40 000 kr. 

 

11. KS 2014:144  141 

Utvecklingschefen har den 25 februari 2014 jml delegation beslutat om marknads-

föringsbidrag till Lilla VM 2014 med 5 250 kr. 

 

12. KS 2013:639  141 

Utvecklingschefen har den 20 januari 2014 jml delegation beslutat att avslå ansökan om 

stöd till elevutställning av slöjd i samband med Jokkmokks vintermarknad 2014 med 

anledning av att ansökan inte uppfyller riktlinjer för stöd till näringslivsutveckling. 

 

13. KS 2013:640  141 

Utvecklingssekreteraren har den 20 januari 2014 jml delegation beslutat att Gällivare 

kommun deltar i International Science Festival o Edinburgh, medel motsvarande  

20 000 kr. 
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14. KS 2014:77  805 

Minoritetsspråkshandläggaren har den 7 februari 2014 jml delegation beslutat att avslå 

ansökan från Storlule Sameförening om 30 000 kr till en förälder att verka som en  

ledare under Artic Wintergame, vintermästerskap på skidor i Alaska i mars 2014.  

Avslaget grundar sig på att samrådsgruppen inte har några kriterier för detta idag.  

 

15. KS 2014:76  805 

Minoritetsspråkshandläggaren har den 7 februari 2014 jml delegation beslutat att avslå 

ansökan från Storlule Sameförening om 25 000 kr till en ledare under Artic Winter-

games i Alaska i mars 2014. Avslaget grundar sig på att samrådsgruppen inte har några 

kriterier för detta idag, samt att samrådsgruppen är överens om att SSIF ska stå för dessa 

kostnader. 

 

16. KS 2014:106  805 

Minoritetsspråkshandläggaren har den den 7 februari 2014 jml delegation beslutat att 

bevilja  ansökan av Storlule Sameförening angående 12 500 kr till en ungdom som är 

uttagen att tävla under Artic Wintergames i Alaska i mars 2014. 

 

17. KS 2014:106  805 

Minoritetsspråkshandläggaren har den 7 februari 2014 jml delegation beslutat att bevilja 

ansökan från Gällivare museum om 10 000 kr för att arrangera Samernas nationaldag 

den 6 februari.  

 

18. KS 2014:97  805 

Minoritetsspråkshandläggaren har den 7 februari 2014 jml delegation beslutat att bevilja 

ansökan från Lillsjöns förskola i Puoltikasvaara om 20 000 kr till en timanställd samisk 

lärare samt uppbyggnad av en kåta.  

 

19. KS 2014:98  805 

Minoritetsspråkshandläggaren har den 7 februari 2014 jml delegation beslutat att avslå 

ansökan om 18 000 kr för att skriva en roman med handlingen förlagd till Tornedalen. 

Motivering till avslaget är att sökande ej har F-skatt. 

 

20. KS 2014:89  805 

Minoritetsspråkshandläggaren har den 7 februari 2014 jml delegation beslutat att bevilja 

ansökan från Meänmaa om 20 000 kr till utveckling och revitalisering av meänkieli – 

språk och kultur i förvaltningskommunerna i Norrbotten. Detta under förutsättning att 

övriga förvaltningskommuner bidrar med medel som ansökts.  
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21. KS 2013:592  805 

Minoritetsspråkshandläggaren har den 5 februari 2014 jml delegation beslutat bevilja 

Svenska Tornedalingars Riksförbund 2 000 kr för att genomföra ett seminarium i  

december 2013. 

 

22. KS 2013:578  805 

Minoritetsspråkshandläggaren har den 5 februari 2014 jml delegation beslutat att bevilja 

Nattavaara förskola 15 020 kr för inköp av läromedel samt en resa till Ajtte museum i 

Jokkmokk. 

 

23. KS 2013:577  805 

Minoritetsspråkshandläggaren har den 5 februari 2014 jml delegation beslutat att bevilja 

Lillsjöns förskola 3 100 kr för inköp av lärplatta för språkstimulering.  

 

24. KS 2013:611  805 

Minoritetsspråkshandläggaren har den 5 februari 2014 jml delegation beslutat att bevilja 

ansökan från Samernas utbildningscenter om 2 000 kr till slöjdutställning under Jokk-

mokks marknad, samt att avslå 4 000 kr då endast två av eleverna är från Gällivare 

kommun, samt att rekommendera eleverna att söka bidrag från de andra förvaltnings-

kommunerna. 

 

25. KS 2014:74  805 

Minoritetsspråkshandläggaren har den 7 februari 2014 jml delegation beslutat att bevilja 

11 990 kr till Lillsjöns förskola, Puoltikasvaara avseende utbildning/kurs i Stockholm, 

att resa och hotell beställs via Gällivare kommun, samt att förskolan sprider kun-

skaperna till övriga förskolor i kommunen.  
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 KS/2014:10 -101 

 

§ 52 

Information angående Malmberget  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att information om samhällsomvandlingen gällande bl a verksamhetslokaler och  

bostäder ges ut till kommuninnevånare fortlöpande, 

 

att med godkännande lägga övrig information till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp  

information angående Malmberget. 

 

Kommunchef Lennart Johansson informerar om; 

 

- Ersättning för verksamhetslokaler i Malmberget. 

 

Birgitta Larsson tar upp vikten av att informera kommuninnevånarna om den pågående 

samhällsomvandlingen.  

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v)   

 

att information om samhällsomvandlingen gällande bl a verksamhetslokaler och  

bostäder ges ut till kommuninnevånarna fortlöpande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Birgitta Larsson m fl förslag.  
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 KS/2014:11 -101 

 

§ 53 

Information från de kommunala råden  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

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

formation från de kommunala råden. 

 

Fredric Olofsson (skp) informerade om ungdomsrådets aktiviteter. 

 

Birgitta Larsson (s) informerar om att det är ingen förändring gällande Landsbygds-

rådet.  
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 KS/2014:252 -020 

 

§ 54 

Förlängning av förordnande av förvaltningschef, service- och teknikförvaltningen  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Joakim Svensson förordnas som förvaltningschef för service och teknikförvaltningen 

för ytterligare ett år från och med 2014-06-07 till och med 2015-06-06. Frågan om för-

längning alt. avslut av chefsförordnandet skall tas upp i så god tid att besked om det kan 

lämnas av båda parter senast 2015-01-06. 

 

Margareta Henricsson (ns) deltar inte i beslutet. 

 

Bakgrund 

Förvaltningschef Joakim Svenssons chefsförordnande löper till och med 2014-06-06. 

Överläggning med arbetstagarorganisationerna angående förlängning av chefsför-

ordnandet har ägt rum 2014-03-04 och kommunstyrelsens arbetsutskott har informerats 

vid sammanträde 2014-03-10. Kommunchefen har diskuterat förlängning av chefsför-

ordnande med Joakim Svensson. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga utöver normala löne- och anställningskostnader. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår Kommunstyrelsen besluta  

 

att Joakim Svensson förordnas som förvaltningschef för service och teknikförvaltningen 

för ytterligare ett år från och med 2014-06-07 till och med 2015-06-06. Frågan om för-

längning alt. avslut av chefsförordnandet skall tas upp i så god tid att besked om det kan 

lämnas av båda parter senast 2015-01-06. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisas muntligt vid sammanträdet. 

 

Yrkande   

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v)   
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att Joakim Svensson förordnas som förvaltningschef för service och teknikförvaltningen 

för ytterligare ett år från och med 2014-06-07 till och med 2015-06-06. Frågan om för-

längning alt. avslut av chefsförordnandet skall tas upp i så god tid att besked om det kan 

lämnas av båda parter senast 2015-01-06. 

 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp) 

 

att inte förlänga chefsförordnandet för förvaltningschef Joakim Svensson, 

 

att ett rekryteringsförfarande för en ny service- och teknikchef igångsätts. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Birgitta Larsson m fl förslag.  
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 KS/2014:251 -020 

 

§ 55 

Anställning av förvaltningschef kommunledningskontoret  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tillförordna Marianne Jonsson som förvaltningschef för Kommunlednings-

förvaltningen under tiden för rekrytering av förvaltningschef, från och med 2014-04-01 

och längst till och med 2015-08-14.  

 

att Jonssons tillsvidareanställning och tillförordnade som förvaltningschef upphör när 

rekrytering av förvaltningschef för Kommunledningskontoret är avslutad och ny för-

valtningschef tillträder, dock senast 2015-08-14 då Marianne Jonsson avgår med  

pension. 

 

att all innestående semester, årets och sparad, ska tas ut i ledighet innan anställningen 

upphör 2015-08-14. 

 

Bakgrund 

I enlighet med tidigare fattade beslut, KS §90, 2013-05-06 (KS/2012:475-100) skall 

Kommunledningsförvaltningen ledas av en förvaltningschef. Beslutet har föregåtts av 

samverkan med de fackliga organisationerna 2013-04-12. Kommunchefen har föreslagit 

tillförordnande av Marianne Jonsson som förvaltningschef under tiden för rekrytering 

av förvaltningschef för Kommunledningsförvaltningen. KSAU har informerats  

2014-03-10 (§31, KS/2014:2/100). Förhandling MBL §11 med de fackliga organisa-

tioner har ägt rum 2014-03-10.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga utöver normala löne- och anställningskostnader. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 

att tillförordna Marianne Jonsson som förvaltningschef för Kommunledningsförvalt-

ningen under tiden för rekrytering av förvaltningschef, från och med 2014-04-01 och 

längst till och med 2015-08-14.  
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att Jonssons tillsvidareanställning och tillförordnade som förvaltningschef upphör när 

rekrytering av förvaltningschef för Kommunledningskontoret är avslutad och ny för-

valtningschef tillträder, dock senast 2015-08-14 då Marianne Jonsson avgår med  

pension. 

 

att all innestående semester, årets och sparad, ska tas ut i ledighet innan anställningen 

upphör 2015-08-14. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisas muntligt vid sammanträdet. 

 

Yrkande   

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson 

(skp) och Margareta Henricsson (ns) 

 

att tillförordna Marianne Jonsson som förvaltningschef för Kommunlednings-

förvaltningen under tiden för rekrytering av förvaltningschef, från och med 2014-04-01 

och längst till och med 2015-08-14.  

 

att Jonssons tillsvidareanställning och tillförordnade som förvaltningschef upphör när 

rekrytering av förvaltningschef för Kommunledningskontoret är avslutad och ny för-

valtningschef tillträder, dock senast 2015-08-14 då Marianne Jonsson avgår med  

pension. 

 

att all innestående semester, årets och sparad, ska tas ut i ledighet innan anställningen 

upphör 2015-08-14, 

 

att rekrytering av förvaltningschef påbörjas hösten 2014. 

 

Lars Alriksson (m) yrkar  

 

avslag till lagt förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag mot Lars Alrikssons beslut under propo-

sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i 

enlighet med Birgitta Larsson m fl förslag.  
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 KS/2014:261 -829 

 

§ 56 

Projekt Hellnerstadion, byggnad  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att hänskjuta ärendet till ett extra kommunstyrelsesammanträde den 10 april 2014. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 2013-10-29 om att låta service- 

och teknikförvaltningen, utifrån projektplanen, fortsätta planeringen av en utbyggnad av 

Hellnerstadion. 

 

Rambeskrivningen av ”Mellanalternativet” blev klar 2014-03-21. ”Mellanalternativet” 

är en byggnad i två plan med ca 250 m2 per plan. Totalt ca 500 m2. Kostnad ca 15 Mkr. 

Se planritningar, våning 1 och 2. 

 

Skidgymnasiet och Barents Sportevent har under projekteringsstadiet uttryckt önskemål 

om en utökning av lokalerna för sina respektive verksamheter (Välkommaskolans läng-

dåkningssektion samt internationella World Cup-tävlingar, nationella SM-tävlingar, 

lokala skidföreningar, etc.)  

 

MAF arkitekter har tagit fram ett utkast till ”Maxalternativ” som är på ca 325 m2 per 

plan. Totalt ca 650 m2. Kostnad ca 20 Mkr. Se illustration. 

 

Kalkylen för ”Maxalternativet”, visas i bilaga. Förslag till finansiering: 

 Återstående medel från 2013-års budget: 3 Mkr 

 Budget 2014:   7 Mkr 

 Budget 2015:   5 Mkr 

 LKAB:    5 Mkr  

  

Total projektbudget ”Maxalternativet”:  20 Mkr 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Hellner stadionbyggnad ”Maxalternativet” kan finansieras m h a beslutade budgetmedel 

samt tillkommande LKAB-medel. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

En stadionbyggnad på Hellnerstadion är enbart positivt för barn och ungdom. 
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Förslag till beslut 

Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna föreslagen finansiering av projektet. Projektkonto Hellner stadionbyggnad 

3430101. 

 

Beslutsunderlag 

1. Planritningar våning 1 och 2 ”Mellanalternativet”. 

2. Illustration ”Maxalternativet”. 

3. Kalkyl ”Maxalternativet”. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att hänskjuta ärendet till ett extra kommunstyrelsesammanträde den 10 april 2014. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta 

Larssons förslag.  
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 KS/2014:136 -020 

 

§ 57 

Uppvärdering av lärarnas arbete  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna över utredningen till barn-, utbildning- och kulturnämnden för att arbeta  

vidare med resultatet, 

 

att en uppföljning med en ny enkät sker om ett år. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-05-13 § 93 att ge personalchefen i 

uppdrag att i samverkan med barn-, utbildning- och kulturförvaltningen samt Lärar-

förbundet och Lärarnas riksförbund genomföra en översyn av lärarnas arbete och löne-

bildning i Gällivare kommun samt föreslå åtgärder i syfte att uppvärdera lärarnas arbete. 

 

Översynen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från  

personalenheten och barn-, utbildning – och kulturförvaltningen samt en referensgrupp 

bestående av representanter från personalenheten, barn-, utbildning- och kultur-

förvaltningen, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund under ledning av personal-

chefen och förvaltningschefen för barn-, utbildning- och kulturförvaltningen.  

 

I syfte att kartlägga lärarnas arbetssituation har en enkätstudie genomförts. Enkäten har 

utarbetats av arbetsgrupp och referensgrupp och skickats ut via e-post till alla lärare i 

grundskolans årskurs 1-9 samt särskolan. Enkätundersökningen genomfördes under 

perioden 2013-11-11-- 2013-11-28. Fem påminnelser har skickats ut, rektorer och fack-

liga organisationer har uppmuntrat medarbetarna att svara på enkäten. Av 141 utskick-

ade enkäter har 106 besvarats. Detta ger en svarfrekvens på 75,2%, vilket generellt är 

godtagbart. Det interna bortfallet på den del av enkätens frågeställningar som avsåg att 

ge indikationer om lärarnas arbetsinnehåll och arbetsbelastning är dock mycket stort och 

resultaten är därför inte giltiga för att kunna dra några slutsatser. De som besvarat  

frågorna om arbetsinnehåll och arbetsbelastning är dock relativt missnöjda. 

 

Resultatet av enkäten har analyserats av arbetsgruppen och projektledningen. Resultat 

och förslag till åtgärder har presenterats och diskuterats i referensgruppen. De åtgärder 

som föreslås är i huvudsak relaterade till intern organisation av arbetet inom barn-,  

utbildning- och kulturförvaltningen samt inom respektive rektorsområde. Ett förslag är 

att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen genomför en särskild utredning av lärarnas 

arbetsinnehåll och arbetsbelastning i syfte att utreda vad det allmänna missnöje som 

ändå framgår av resultaten handlar om. 
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Analys av lönebildningen har genomförts dels genom analys av Gällivare kommuns 

lönekartläggning, dels utifrån jämförelser mellan löneläget i Gällivare kommun och 

kommuner av motsvarande storlek via SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) 

lönestatistik samt genom omvärldsanalys av löneläge och lägsta löner hos andra 

kommuner i regionen. En åtgärd i syfte att öka yrkets attraktion är en översyn av lägsta 

löner för lärare. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att lämna över utredningen till barn-, utbildning- och kulturnämnden för att arbeta  

vidare med resultatet, 

 

att en uppföljning med en ny enkät sker om ett år. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-10 § 32. 
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 KS/2013:125 -020 

 

§ 58 

Bisyssla  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa riktlinjer och rutiner för systematisk kontroll och uppföljning av anställdas 

bisysslor. 

 

Bakgrund 
Revisorerna i Gällivare kommun har granskat kommunstyrelsens och nämndernas  

interna kontroll med avseende på anställdas bisysslor (Revisionsrapport 2013-02-14).  

Revisorernas rekommendation till kommunstyrelsen är att utveckla kommunöver-

gripande system och rutiner för att säkerställa kännedom om anställdas bisysslor samt 

att säkerställa att bisysslor dokumenteras för att möjliggöra uppföljning och kontroll. 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-29 § 18 och  

kommunstyrelsen har 2013-02-18 § 11 uppdragit till personalchefen att utarbeta över-

gripande riktlinjer, system och rutiner för tillämpning av bisysslor.  

 

Arbetet för säkerställande av intern kontroll med avseende på anställdas bisysslor har 

förankrats i kommunens verkställande ledning 2012-12-19, 2013-04-10, 2013-11-20 

och i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-18. Synpunkter har även inhämtats i 

internremiss till förvaltningarna under oktober 2013.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-10 § 34 att lämna ärendet öppet till 

Kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 

Personalchefen föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 

att fastställa riktlinjer och rutiner för systematisk kontroll och uppföljning av anställdas 

bisysslor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Bisyssla – riktlinjer och rutiner för systematisk uppföljning och kontroll. 
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 KS/2014:148 -107 

 

§ 59 

Ändamåls- och kompetensenlig verksamhet i bolagsform TOP bostäder AB  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att den verksamhet som bedrivits i TOP-bostäder AB under 2013 varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet med verksamheten samt utförts inom ramarna för de 

kommunala befogenheterna, 

 

att i ägardirektiv för TOP-bostäder AB särskilt betona att bolagets verksamhet ska  

bedrivas affärsmässigt och med en god ekonomisk hushållning i den dagliga driften, vid 

investeringar samt i underhåll av fastigheter.  

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 1a § kommunallagen (KL) en förstärkt uppsiktsplikt 

och ska i ett årligt beslut för kommunala aktiebolag pröva om bolagets verksamhet  

under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Finner kommunstyrelsen att 

så inte skett ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

 

TOP-bostäder AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag och bedömningen 

av ändamåls- och kompetensenligheten för verksamheten som bedrivits i bolaget har 

skett utifrån vad som anges i lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostads-

aktiebolag samt enligt det som föreskrivs i KL rörande kommunal verksamhet i  

aktiebolagsform i tillämpliga delar.  

 

Sammantaget bedöms bolagets verksamhet under 2013 varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet med verksamheten och utförts inom ramarna för de kommunala 

befogenheterna.  

 

Dock får det anses finnas skäl att i ägardirektiv för TOP-bostäder AB särskilt betona att 

bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med en god ekonomisk hushållning 

i den dagliga driften, vid investeringar samt i underhåll av fastigheter.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget bedöms inte medföra några direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att den verksamhet som bedrivits i TOP-bostäder AB under 2013 varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet med verksamheten samt utförts inom ramarna för de 

kommunala befogenheterna, 

 

att i ägardirektiv för TOP-bostäder AB särskilt betona att bolagets verksamhet ska  

bedrivas affärsmässigt och med en god ekonomisk hushållning i den dagliga driften, vid 

investeringar samt i underhåll av fastigheter.  

 

Beslutsunderlag 

1. Utredning. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-10 § 37. 
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 KS/2014:148 -107 

 

§ 60 

Ändamåls- och kompetensenlig verksamhet i Matlaget i Gällivare AB  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att den verksamhet som bedrivits i Matlaget i Gällivare AB under 2013 varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet med verksamheten samt utförts inom ramarna 

för de kommunala befogenheterna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 1a § kommunallagen (KL) en förstärkt uppsiktsplikt 

och ska i ett årligt beslut för kommunala aktiebolag pröva om bolagets verksamhet  

under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Finner kommunstyrelsen att 

så inte skett ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

 

Matlaget i Gällivare AB har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera 

mat till skolor, äldreomsorg och till Norrbottens läns landstings verksamheter. Bolaget 

ska i sin verksamhet tillämpa självkostnadsprincipen vid prissättning. Gällivare  

kommun äger bolaget tillsammans med Norrbottens läns landsting. 

 

Bolagets verksamhet under 2013 bedöms ha varit förenlig med det fastställda  

kommunala ändamålet med verksamheten samt bedöms utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.  

 

Dock finns det skäl att revidera bolagsordningen för bolaget med anledning av de  

ändringar som skett i kommunallagen. Det pågår dock ett ärende om revidering av  

bolagsordningen, och landstinget har tagit fram ett förslag till ny bolagsordning för  

bolaget. Detta kommer att tillställas fullmäktige för beslut varför det inte bedöms finnas 

skäl att föreslå någon åtgärd i denna del. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser med anledning av 

förslaget till beslut. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

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

förslaget till beslut. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att den verksamhet som bedrivits i Matlaget i Gällivare AB under 2013 varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet med verksamheten samt utförts inom ramarna 

för de kommunala befogenheterna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Utredning. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-10 § 38. 
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 KS/2014:148 -107 

 

§ 61 

Ändamåls- och kompetensenlig verksamhet i Gällivare Energi AB  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att den verksamhet som bedrivits i Gällivare Energi AB under 2013 varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet med verksamheten samt utförts inom ramarna för 

de kommunala befogenheterna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 1a § kommunallagen (KL) en förstärkt uppsiktsplikt 

och ska i ett årligt beslut för kommunala aktiebolag pröva om bolagets verksamhet  

under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Finner kommunstyrelsen att 

så inte skett ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

 

Gällivare Energi AB producerar samt bedriver handel med fjärrvärme och el. Bolagets 

verksamhet under 2013 har bedömts utifrån fjärrvärmelagen (2008:263), ellagen 

(1997:857), kommunallagen (1991:900) tillämpligt regelverk för kommunal verksamhet 

i aktiebolagsform, bolagets redovisningar, ägardialoger samt rapporter från kommunens 

revisorer. 

 

Bolagets verksamhet under 2013 bedöms ha varit förenlig med det fastställda  

kommunala ändamålet med verksamheten samt bedöms utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser med anledning av 

förslaget till beslut. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och ungdomar med  

anledning av förslaget till beslut. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att den verksamhet som bedrivits i Gällivare Energi AB under 2013 varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet med verksamheten samt utförts inom ramarna för 

de kommunala befogenheterna. 
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Beslutsunderlag 

1. Utredning. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-10 § 39. 
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 KS/2013:641 -007 

 

§ 62 

Svar till revisorerna angående granskning av styrkortsmodellens tillämpning  

- uppföljande granskning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 

med anledning av revisionsrapporten.  

 

Bakgrund 

Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat huruvida styrmodellen med 

balanserad styrning/styrkort tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har  

omfattat samtliga nämnder och förvaltningar. Granskningen avseende kommunens bo-

lag är mer översiktlig.  

 

Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser. Utifrån dessa har 

revisorerna lämnat förslag på lämpliga åtgärder.  

 

Revisorerna har i en skrivelse av den 10 december 2013 begärt kommunstyrelsens och 

nämndernas svar angående vilka åtgärder styrelsen och nämnderna avser vidta med  

anledning av granskningen. Ett gemensamt svar på revisorernas granskning kommer att 

avges från kommunstyrelsen och nämnderna.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 

med anledning av revisionsrapporten.  

 

Beslutsunderlag 

1. Svar till revisorerna. 

2. Styrkortsmodellens tillämpning – en uppföljande granskning. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-10 § 40. 
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 KS/2013:126 -172 

 

§ 63 

Svar på förfrågan från Jokkmokks kommun gällande mottagningsort vid stor  

dammolycka i Luleälven  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Jokkmokks kommuns hemställan om att ta emot evakuerade från  

Jokkmokks kommun, i händelse av dammbrott i Luleälven i enlighet med Jokkmokks 

kommuns hemställan, 

 

att risk och säkerhetssamordnaren får i uppdrag att tillsammans med cheferna för  

samhällsbyggnadsförvaltningen samt socialförvaltningen ta fram en plan för mottagning 

av evakuerade i enlighet med Jokkmokks kommuns hemställan, 

 

att kommunstyrelsen tillskriver socialnämnden om att revidera aktuella beredskaps-

planer gällande lämpliga mottagningsplatser, boenden och emottagande av personer 

med särskilda behov, så som äldre och sjuka. 

 

Bakgrund 
Jokkmokks kommun har gjort en hemställan till kommunstyrelsen i Gällivare gällande: 

 

 Att ta emot evakuerade från Jokkmokks kommun, i händelse av dammbrott i Luleälven. 

 Att i samråd med Jokkmokks kommun ta fram en översiktlig planering för hur motta-

gandet ska gå till. 

 

Jokkmokk kommun har i sin hemställan lämnat ett förslag på hur omfattande mottagning 

Gällivare skulle ta emot från Jokkmokk: Gällivare kommun: 1500 personer inklusive äldre-

omsorg och hemtjänst i Porjus (20 personer + personal). 

 

Jokkmokk kommuns har även i sin hemställan lämnat förslag gällande planering för mot-

tagningsorter. Bland annat att Gällivare kommun bör planera för initialt mottagande, över-

nattning, utspisning och informationshantering. Den kommun som tar emot socialtjänstens 

verksamheter bör även planera för att kunna ta emot personer med särskilda behov, så som 

äldre och sjuka. 

 

Frågan har beretts i samråd med förvaltningscheferna för miljö och byggförvaltningen 

samt socialförvaltning. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

I dagsläget medför detta inga ekonomiska konsekvenser.  
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Vid en eventuell mottagning av evakuerade vid ett konstaterat dammhaveri så har  

Gällivare kommun enligt 4 kapitlet - Bistånd mellan kommuner och landsting samt stöd  

till enskilda i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-

ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, rätt till skälig ersättning av Jokkmokks 

kommun för detta. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Medför i dagsläget inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna Jokkmokks kommuns hemställan om att ta emot evakuerade från  

Jokkmokks kommun, i händelse av dammbrott i Luleälven i enlighet med Jokkmokks 

kommuns hemställan, 

 

att risk och säkerhetssamordnaren får i uppdrag att tillsammans med cheferna för  

samhällsbyggnadsförvaltningen samt socialförvaltningen ta fram en plan för mottagning 

av evakuerade i enlighet med Jokkmokks kommuns hemställan, 

 

att kommunstyrelsen tillskriver socialnämnden om att revidera aktuella beredskaps-

planer gällande lämpliga mottagningsplatser, boenden och emottagande av personer 

med särskilda behov, så som äldre och sjuka. 

 

Beslutsunderlag 

1. Förfrågan till mottagningsorter för Jokkmokks kommun vid stor dammolycka i  

    Luleälven. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-10 § 46. 
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 KS/2013:573 -100 

 

§ 64 

Profileringsprogram för Gällivare kommun och gestaltningsprogram för centrum  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med gestaltning och 

profilprogram,  

 

att arbetet ska ske i samverkan med berörda förvaltningar samt 

 

att kommunchef Lennart Johansson och förvaltningschef samhällsbyggnads-

förvaltningen Ulf Hedman återkommer med ett kostnadsförslag. 

 

Bakgrund 

Gällivare kommun står inför stora utmaningar med nybyggnationer och utveckling i och 

med samhällsomvandlingen. Det är en stor utmaning samtidigt som det innebär unika 

möjligheter att profilera Gällivare som en arktisk småstad i världsklass.  

 

Profilprogrammet för Gällivare kommun är ett övergripande program gällande profile-

ring och gestaltning av kommunen som identitetskapande varumärke och som en arktisk 

småstad i världsklass. Gestaltningsprogram för Gällivare centrum är en fördjupning av 

profileringsprogrammet. Utifrån planerad förtätning av centrum gällande bostäder och 

funktioner behöver kommunen ta fram ett program gällande utformning och gestaltning 

i centrum som speglar visionen för tätorten. En genomtänkt utformning vid främst  

nybyggnation vad avser gator, byggnader, byggnadsdetaljer, utsmyckning, grönytor 

m.m. är av stor vikt. Trygghetsfrågor och tillgänglighet är två viktiga faktorer i ett så-

dant program.  

 

Arbetet utförs av konsulter men sker tillsammans med bred representation från  

kommunen och aktörer i samhället, under ledning av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Koordinering ska ske med befintliga framtagna planer och dokument. Behov av fram-

tagandet av planerna påpekas i förslag till fördjupad översiktsplan.  

 

Mats Öhman, arkitekt MAF och Liza Yngström, föredrog ärendet på samhälls-

planeringsutskottets sammanträde.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Eventuella kostnader för att genomföra gestaltningsförslag.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Möjliggöra för attraktiv boendemiljö och utformning gynnar barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med gestaltning och 

profilprogram samt  

 

att kommunchef Lennart Johansson och förvaltningschef samhällsbyggnads-

förvaltningen Ulf Hedman återkommer med ett kostnadsförslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-03-06 § 16. 

 

Yrkande 

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Lars Alriksson 

(m) och Margareta Henricsson (ns) 

 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med gestaltning och 

profilprogram,  

 

att arbetet ska ske i samverkan med berörda förvaltningar samt 

 

att kommunchef Lennart Johansson och förvaltningschef samhällsbyggnads-

förvaltningen Ulf Hedman återkommer med ett kostnadsförslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Jeanette Wäppling m fl förslag.  
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 KS/2014:125 -214 

 

§ 65 

Ändring av detaljplan för sjukhuset  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för  

sjukhuset. 

 

Bakgrund 

För området gäller stadsplanen för kvarteret Lasarettet m.m., antagen av kommun-

fullmäktige 25 mars 1968. 

 

En bygglovsansökan har kommit in till miljö- och byggkontoret där Landstings-

fastigheter önskar att bygga personalbostäder intill sjukhuset. Dock ligger området på 

prickad mark och en planändring krävs för ett permanent bygglov. 

 

Miljö- och byggkontoret handlägger ärendet som ett tidsbegränsat bygglov i väntan på 

en planändring. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Planarbetet ska inte bekostas av kommunen, utan av exploatör. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för  

sjukhuset. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-03-06 § 18. 
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 KS/2014:121 -214 

 

§ 66 

Detaljplan för Kommunalhemmet 1, ersättningsboende för psykiatri och bostäder  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för  

fastigheten Kommunalhemmet 1. 

 

Bakgrund 

Den 10 juni 2013 antog miljö- och byggnämnden detaljplan för del av Kommunal-

hemmet Vilket innefattar ett nytt äldreboende där byggstart beräknas ske sommaren 

2014. För resterande del av fastigheten gäller stadsplan för kvarteret Lasarettet m.m. 

som antogs av kommunfullmäktige 1958. 

 

Det finns ett behov av ersättningsboende för de två avdelningarna Älvbacka och  

Holken, som tidigare inrymts i de avvecklade Forsgårdsvillorna. Det finns ett intresse 

att upprätta en ny detaljplan för resterande del av fastigheten där ett nytt boende för  

avdelningarna Älvbacka och Holken ska inrymmas. Vid upprättandet av ny detaljplan 

för ersättningsboende bör hela området ses över och förutsättningar ges för även bo-

stadsbebyggelse. Ett nytt bostadsområde vid älvskanten skapar goda förrutsättningar för 

en bra boendemiljö och stärker kopplingen mellan centrum och befintlig bostadsbe-

byggelse på Forsheden. Detta skulle även bidra till en bättre planberedskap gällande 

bostäder. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunen bekostar planarbetet. En kommande försäljning av fastigheten där bostäder 

planeras innebär en intäkt för kommunen. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ett nytt bostadsområde ger förutsättningar för en god boendemiljö för barn och ung-

domar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för fastig-

heten Kommunalhemmet 1. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-03-06 § 19. 
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 KS/2014:146 -214 

 

§ 67 

Detaljplan för Solbacken, Koskullskulle  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat granskningsutlåtande, 

 

att anta detaljplan för Koskullskulle 2:70 m.fl. (Solbacken). 

 

Bakgrund 

Planens syfte är bl.a. att ersätta den befintliga detaljplanen från 1958 med en ny detalj-

plan som bättre stämmer överens med dagens behov på bostadsområdet. 

 

Planens huvuddrag är följande  

- Större byggrätt för de befintliga bostäderna, cirka 70 stycken. 

- Komplettering med cirka 27 stycken nya bostäder sydväst om befintlig bebyggelse 

- Gemensamma ytor för parkering och säsongsförvaring av släp, husvagnar, skotrar och 

dylikt 

 

Planen har under tiden 2013-10-07 till och med 2013-11-04 varit tillgänglig för allmän 

granskning. 

 

Endast redaktionella kompletteringar har utförts efter granskningsskedet och bedöms 

inte vara av den väsentligheten eller storleksordningen att ytterligare samråd behöver 

ske. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna upprättat granskningsutlåtande, 

 

att anta detaljplan för Koskullskulle 2:70 m.fl. (Solbacken). 

 

Beslutsunderlag: 

1. Granskningsutlåtande daterat 2014-01-24. 

2. Plankarta. 

3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-03-06 § 20. 
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 KS/2013:499 -870 

 

§ 68 

Kulturhistorisk bebyggelse östra Malmberget  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att påbörja detaljplanearbetet för cirka 30 stycken kulturhistoriska byggnader i östra 

Malmberget. 

 

Reservation 

Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns), Jeanette Wäppling (v) och Stig  

Eriksson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Lars Alriksson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1. 

 

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts sammanträde den 24 september 2013 

§ 69, beslutades att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att titta på möjligheten 

till kulturhistorisk bebyggelse i Östra Malmberget. 

 

Vid kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts sammanträde den 30 januari 2014  

§ 9, beslutades att uppstart av projekt kulturhistorisk bebyggelse i östra Malmberget 

hänskjuts till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts sammanträde den 6 mars 

2014. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att påbörja detaljplanearbetet för cirka 30 stycken kulturhistoriska byggnader i östra 

Malmberget. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-03-06 § 22. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson yrkar  

 

avslag till förslag till beslut. 

 

Fredric Olofsson (skp) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och  

Margareta Henricssons (ns) 
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att påbörja detaljplanearbetet för max 30 stycken kulturhistoriska byggnader i östra 

Malmberget. 

 

Birgitta Larsson (s) yrkar 

 

att påbörja detaljplanearbetet för cirka 30 stycken kulturhistoriska byggnader i östra 

Malmberget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Fredric Olofsson m fl förslag mot  

Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 

ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2014:87 -291 

 

§ 69 

Projektering Maria Förskola kök  

 

Kommunstyrelsen beslutar   

 

att handlingsplanen tillställs arbetsmiljöverket omgående. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

att investeringen i Maria förskolas kök inarbetas i budgetprocessen. 

 

Bakgrund 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2013-06-18 § 94 tog beslut om att bevilja 

600 000 kr till projektering av kök på Tallbackaskolan och Maria förskola. De brister 

som tas upp i 6.6a anmälningen är följande avseende brister i arbetsmiljön. 

1. Bullerproblem 

2. Krav på separat diskutrymme 

3. Arbetsredskap 

4. Vattensamlingar 

5. Tung avfallshantering 

6. Påfrestande arbetsställningar – små ytor i köket 

 

Kommunstyrelsen beslutade 10 mars 2014 § 41 att återremittera ärendet till kommun-

styrelsens sammanträde 17 mars 2014 att service- och tekniknämnden och barn-,  

utbildning- och kulturnämnden tar fram ett underlag utifrån diskussion med kommun-

styrelsen. 

 

Annica Henricsson, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltingen och 

Ulf Robertsson, fastighetssamordnare service- och teknikförvaltingen informerar i 

ärendet. 

 

Information pågår kl. 15.10 – 15.20. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Med det kostnadsläge som är i Gällivare kan vi inte säga vad den faktiska kostnaden 

kommer att bli, detta är en uppskattning från vår sida. Nedan ser ni preliminär kalkyl för 

de olika alternativen. 

Alternativ 1: 5 600 000kr.  

Alternativ 2: 4 800 000kr.  

Alternativ 3: 6 800 000kr.  
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Yttranden 

Projektgruppen som arbetat med alternativen består av: Projektledare, förskolechef, 

kostchef samt förvaltningschef. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Alternativ 1: Mindre lekyta utomhus. Måltider måste ske i annan byggnad under bygg-

tid (ca 6mån) Av och påklädning av 90 barn krävs vid varje måltid. 

Alternativ 2: Säkrare lekyta utomhus. Måltider kan ske under byggtid utom 1-2 v. då 

flytt sker. 

Alternativ 3: Alt 2 + Matsalsalternativ som möjliggör bufféservering (Pedagogiskt) 

samt att de slipper äta på avdelningarna, rationellare matservering. Det frigör även ytor 

för lek inomhus. 

 

Beslutsunderlag 

1. Alternativ 1. 

2. Alternativ 2. 

3. Alternativ 3. 

4. Inspektionsmeddelande arbetsmiljöverket. 

5. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-01-14 § 10. 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 23. 

7. Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 32. 

8. Handlingsplan 2014-03-11. 

 

Yrkande  1 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att handlingsplanen tillställs arbetsmiljöverket omgående. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta 

Larssons förslag.  

 

Yrkande 2 

att investeringen i Maria förskolas kök inarbetas i budgetprocessen. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommun-

fullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2014:86 -291 

 

§ 70 

Projektering Tallbackaskolans kök  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att handlingsplanen tillställs arbetsmiljöverket omgående. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att investeringen i Tallbackaskolans kök inarbetas i budgetprocessen. 

 

Bakgrund 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2013-06-18 § 94 tog beslut om att bevilja 

600 000 kr till projektering av kök på Tallbackaskolan och Maria förskola. Detta för att 

åtgärda 6.6a anmälningar som kommit in p.g.a. bristande arbetsmiljö. 

1. Bullerproblem 

2. Driftstörningar med lyfthjälpmedel 

3. Påfrestande arbetsställningar – små ytor i köket 

 

Kommunstyrelsen beslutade 17 februari 2014 § 33 att återremittera ärendet till  

kommunstyrelsens sammanträde 17 mars 2014 att service- och tekniknämnden och 

barn-, utbildning- och kulturnämnden tar fram ett underlag utifrån diskussion med 

kommunstyrelsen. 

 

Annica Henricsson, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltingen och 

Ulf Robertsson, fastighetssamordnare service- och teknikförvaltingen informerar i 

ärendet. 

 

Information pågår kl. 15.20 – 15.35. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Med det kostnadsläge som är i Gällivare kan vi inte säga vad den faktiska kostnaden 

kommer att bli, detta är en uppskattning från vår sida. Nedan ser ni preliminär kalkyl för 

de olika alternativen. 

Alternativ 1: 6 700 000kr.   

Alternativ 2: 9 000 000kr.  

 

Yttranden 

Projektgruppen som arbetat med alternativen består av: Projektledare, rektor, kostchef 

samt förvaltningschef. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Alternativ 1: Förbättrar inte barnens situation. 

Alternativ 2: Förbättrar barnens skolmiljö. 

 

Beslutsunderlag 

1. Alternativ 1. 

2. Alternativ 2. 

3. Inspektionsmeddelande arbetsmiljöverket. 

4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-01-14 § 9. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 24. 

6. Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 33. 

7. Handlingsplan 2014-03-11. 

 

Yrkande  1 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att handlingsplanen tillställs arbetsmiljöverket omgående. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta 

Larssons förslag.  

 

Yrkande 2 

att investeringen i Tallbackaskolans kök inarbetas i budgetprocessen. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommun-

fullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2010:728 -102 

 

§ 71 

Förtydligande av mandatperiod gällande Gällivare Energi AB  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att styrelsens mandatperiod gäller till och med bolagsstämman som sker 2015,   

 

att förlänga mandatperioden för följande valda ledamöter, ersättare och revisorer och 

revisorersättare för Gällivare Energi AB,  

 

ordförande Steve Ärlebrand (s), 

 

vice ordförande Siv Vågman (s), 

 

ordinarie styrelseledamöter Mikael Alldén (s), Henrik Lehtipalo (v) och Lars Alriksson 

(m), 

 

styrelseersättare Ingegerd Hjerpe (s), Vivi Eriksson (s), Ulf Markström (s), Terttu Kult 

(v) och Benny Ringvall (m) samt 

 

revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Sven-Erik Nilsson (v). 

 

Bakgrund 

I bolagsordningen som beslutades i kommunfullmäktige den 20 maj 2013 § 69 står det 

bl a under § 8 Styrelse, att styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gällivare för tiden 

från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommun-

fullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa 

val till kommunfullmäktige. 

 

Vid val den 13 december 2010 § 232 beslutade kommunfullmäktige om val till styrelsen 

samt § 233 för val av revisor och ersättare för perioden 2011-04-11 – 2014-03-31, vilket 

inte överensstämmer med bolagsordningen. För att fullmäktiges beslut om val av  

bolagsstyrelseledamöter m.fl. ska harmoniera med bolagsordningen för bolaget måste 

beslutet om val av ledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och ersättare justeras så att 

det klargörs att mandatperioden löper till och med 2015-02-31. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

 

att förlänga mandatperioden tom 2015-03-31 för följande valda ledamöter, ersättare och 

revisorer och revisorersättare för Gällivare Energi AB,  

 

ordförande Steve Ärlebrand (s), 

 

vice ordförande Siv Vågman (s), 

 

ordinarie styrelseledamöter Mikael Alldén (s), Henrik Lehtipalo (v) och Lars Alriksson 

(m), 

 

styrelseersättare Ingegerd Hjerpe (s), Vivi Eriksson (s), Ulf Markström (s), Terttu Kult 

(v) och Benny Ringvall (m) samt 

 

revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Sven-Erik Nilsson (v). 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktige 2010-12-13 § 232. 

2. Kommunfullmäktige 2010-12-13 § 233. 

 

Yrkande   

Birgitta Larsson (s) yrkar 

 

att styrelsens mandatperiod gäller till och med bolagsstämman som sker 2015,   

 

att förlänga mandatperioden för följande valda ledamöter, ersättare och revisorer och 

revisorersättare för Gällivare Energi AB,  

 

ordförande Steve Ärlebrand (s), 

 

vice ordförande Siv Vågman (s), 

 

ordinarie styrelseledamöter Mikael Alldén (s), Henrik Lehtipalo (v) och Lars Alriksson 

(m), 

 

styrelseersättare Ingegerd Hjerpe (s), Vivi Eriksson (s), Ulf Markström (s), Terttu Kult 

(v) och Benny Ringvall (m) samt 
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revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Sven-Erik Nilsson (v). 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommun-

fullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2010:726 -102 

 

§ 72 

Förtydligande av mandatperiod gällande TOP bostäder AB  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att styrelsens mandatperiod gäller till och med bolagsstämman som sker 2015,   

 

att förlänga mandatperioden för följande valda ledamöter, ersättare och revisorer och 

revisorersättare för TOP bostäder AB,  

 

ordförande Berne Sehlberg (s), 

 

vice ordförande Frank Öqvist (s), 

 

ordinarie styrelseledamöter Eva Eriksson (s), Ove Haarala (v) och Piotr Korzunowicz 

(m), 

 

styrelseersättare Mikael Alldén (s), Lena Israelsson (s), Tony Normark (s), Iris Dimitri 

(v) och Eva Alriksson (m) samt 

 

revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Ann-Mari Falk (s). 

 

Bakgrund 

I bolagsordningen för TOP bostäder AB som beslutades i kommunfullmäktige den 20 

maj 2013 § 69 står det bl a under § 8 Styrelse, att styrelsen utses av kommunfullmäktige 

i Gällivare för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till 

kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Vid val den 13 december 2010 § 230 beslutade kommunfullmäktige om val till styrelsen 

samt § 231 för val av revisor och ersättare för perioden 2011-04-11 – 2014-03-31, vilket 

inte överensstämmer med bolagsordningen. För att fullmäktiges beslut om val av  

bolagsstyrelseledamöter m.fl. ska harmoniera med bolagsordningen för bolaget måste 

beslutet om val av ledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och ersättare justeras så att 

det klargörs att mandatperioden löper till och med 2015-02-31. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

 

att förlänga mandatperioden tom 2015-03-31 för följande valda ledamöter, ersättare och 

revisorer och revisorersättare för TOP bostäder AB,  

 

ordförande Berne Sehlberg (s), 

 

vice ordförande Frank Öqvist (s), 

 

ordinarie styrelseledamöter Eva Eriksson (s), Ove Haarala (v) och Piotr Korzunowicz 

(m), 

 

styrelseersättare Mikael Alldén (s), Lena Israelsson (s), Tony Normark (s), Iris Dimitri 

(v) och Eva Alriksson (m) samt 

 

revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Ann-Mari Falk (s). 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktige 2010-12-13 § 230. 

2. Kommunfullmäktige 2010-12-13 § 231. 

3. Kommunfullmäktige 2012-10-15 § 116. 

 

Yrkande   

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att styrelsens mandatperiod gäller till och med bolagsstämman som sker 2015,   

 

att förlänga mandatperioden för följande valda ledamöter, ersättare och revisorer och 

revisorersättare för TOP bostäder AB,  

 

ordförande Berne Sehlberg (s), 

 

vice ordförande Frank Öqvist (s), 

 

ordinarie styrelseledamöter Eva Eriksson (s), Ove Haarala (v) och Piotr Korzunowicz 

(m), 

 

styrelseersättare Mikael Alldén (s), Lena Israelsson (s), Tony Normark (s), Iris Dimitri 

(v) och Eva Alriksson (m) samt 
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revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Ann-Mari Falk (s). 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommun-

fullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2010:724 -102 

 

§ 73 

Förtydligande av mandatperiod gällande Matlaget i Gällivare AB  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att styrelsens mandatperiod gäller till och med bolagsstämman som sker 2015,   

 

att förlänga mandatperioden för följande valda ledamöter, ersättare och revisorer och 

revisorersättare för Matlaget i Gällivare AB,  

 

ordförande Rose-Marie Norlin (s), 

 

vice ordförande Birgitta Heldeskog (s), 

 

ordinarie styrelseledamöter Ove Haarala (v), 

 

styrelseersättare Vivi Eriksson (s), Birgitta Gidblom (s), Gun Isaxon (skp) samt 

 

revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Ann-Mari Falk (s). 

 

Bakgrund 

I bolagsordningen för Matlaget i Gällivare AB som beslutades i kommunfullmäktige 

den 20 maj 2013 § 69 står det bl a under § 8 Styrelse, att styrelsen utses av kommun-

fullmäktige i Gällivare för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 

efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Vid val den 13 december 2010 § 228 beslutade kommunfullmäktige om val till styrelsen 

samt § 229 för val av revisor och ersättare för perioden 2011-04-11 – 2014-03-31, vilket 

inte överensstämmer med bolagsordningen. För att fullmäktiges beslut om val av  

bolagsstyrelseledamöter m.fl. ska harmoniera med bolagsordningen för bolaget måste 

beslutet om val av ledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och ersättare justeras så att 

det klargörs att mandatperioden löper till och med 2015-02-31. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  160 (172) 

 

 2014-03-24 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

Förslag till beslut 

att förlänga mandatperioden tom 2015-03-31 för följande valda ledamöter, ersättare och 

revisorer och revisorersättare för Matlaget i Gällivare AB,  

 

ordförande Rose-Marie Norlin (s), 

 

vice ordförande Birgitta Heldeskog (s), 

 

ordinarie styrelseledamöter Ove Haarala (v) 

 

styrelseersättare Vivi Eriksson (s), Birgitta Gidblom (s), Gun Isaxon (skp) samt 

 

revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Ann-Mari Falk (s). 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktige 2010-12-13 § 228. 

2. Kommunfullmäktige 2010-12-13 § 229. 

3. Kommunfullmäktige 2011-04-11 § 24. 

4. Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 122. 

5. Kommunfullmäktige 2013-03-13 § 40. 

6. Kommunfullmäktige 2013-03-13 § 41. 

7. Kommunfullmäktige 2013-03-13 § 42. 

8. Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 150. 

 

Yrkande   

Birgitta Larsson (s) yrkar 

 

att styrelsens mandatperiod gäller till och med bolagsstämman som sker 2015,   

 

att förlänga mandatperioden för följande valda ledamöter, ersättare och revisorer och 

revisorersättare för Matlaget i Gällivare AB,  

 

ordförande Rose-Marie Norlin (s), 

 

vice ordförande Birgitta Heldeskog (s), 

 

ordinarie styrelseledamöter Ove Haarala (v), 

 

styrelseersättare Vivi Eriksson (s), Birgitta Gidblom (s), Gun Isaxon (skp) samt 

 

revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Ann-Mari Falk (s). 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommun-

fullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2014:149 -041 

 

§ 74 

Budgetdirektiv och budgetregler  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att förvaltningschefsgruppen tar fram förslag till fördelning av budgeten mellan  

nämnderna av kommunfullmäktiges beslutade 3 års planering. Därefter bereder varje 

specialnämnd/styrelsen respektive budgetförslag innan budgetberedningen. 

 

att under förslag till budgetdirektiv 2015-2017  

- sid 2 under effektiviseringar byta ut ”Minska ambitionsnivån för vinterorten” till 

”Tydliggöra ambitionsnivån för vinterort”, 

- sidan 7 under direktiv för nämnder och styrelser, femte punkten ska det stå ”Lön-

samheten skall återfinnas som driftkonsekvens i investeringsäskandet, 

 

att i övrigt bifalla budgetdirektiv och budgetregler 2015-2017. 

 

Bakgrund 

Föreligger förslag på budgetdirektiv 2015-2017 gällande kommunens målsättningar 

2014-2016, prioriteringar under perioden 2015-2017, ekonomiska förutsättningar,  

kostnad- och intäktsstruktur, finansiering av verksamheten och direktiv för nämnder och 

styrelser samt förslag till budgetregler för Gällivare kommun 2015-2017.   

 

Kommunstyrelsen beslutade 17 mars 2014 § 48 att ärendet tas upp för beslut i kommun-

styrelsen den 24 mars 2014.  

 

Beslutsunderlag 

1. Diskussionsunderlag budgetdirektiv 2015-2017. 

2. Förslag till budgetregler för Gällivare kommun 2015-2017. 

3. Arbetarpartiet Socialdemokraternas förslag. 

 

Yrkande 1 

Stig Eriksson (v) yrkar  

 

att förvaltningschefsgruppen tar fram förslag till fördelning av budgeten mellan  

nämnderna av kommunfullmäktiges beslutade 3 års planering. Därefter bereder varje 

specialnämnd/styrelsen respektive budgetförslag innan budgetberedningen. 
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Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Stig Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-

positioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommun-

fullmäktige i enlighet med Stig Erikssons förslag.  

 

Yrkande 2 

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Fredric Olofsson 

(skp) och Margareta Henricsson (ns)  

 

att under förslag till budgetdirektiv 2015-2017  

- sid 2 under effektiviseringar byta ut ”Minska ambitionsnivån för vinterorten” till 

”Tydliggöra ambitionsnivån för vinterort”, 

- sidan 7 under direktiv för nämnder och styrelser, femte punkten ska det stå ”Lönsam-

heten skall återfinnas som driftkonsekvens i investeringsäskandet, 

 

att i övrigt bifalla budgetdirektiv och budgetregler 2015-2017.  

 

Lars Alriksson (m) yrkar 

att återgå till den budgetprocess kommunen använde innan kommunen införde  

balanserade styrkort, 

 

att påbörja nollbasbudgetering, 

 

att bifalla Jeanette Wäpplings yrkande att lönsamma investeringar går före verksam-

hetsmässigt, lönsamma tas bort, 

 

att i övrigt bifalla budgetdirektiven. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag mot Lars Alriksons förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Jeanette Wäppling m fl förslag.  
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 KS/2013:598 -100 

 

§ 75 

Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 

finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 

och laboratorietekniska industrin.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att i enligt med rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting anta  

överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och 

sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska  

industrin. 

 

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Läkemedelsindustri-

föreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överens-

kommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 

läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Denna 

ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som förbundet haft separat med 

respektive branschorganisation. Den nya överenskommelsen föreslås gälla från och med 

den 1 januari 2014. 

 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade den 15 november 2013  

 

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och 

Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech, 

 

att rekommendera landsting, regioner och kommuner att för sin del anta överenskom-

melsen, samt 

 

att informera landsting, regioner och kommuner om den träffade överenskommelsen om 

samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedels-

industrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. 

 

De viktigaste förändringarna i samverkansreglerna 

Ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri, bland annat avseende sjuk-

vårds-huvudmannens ansvar för fortbildningen tydliggörs bland annat genom att den 

ordning som idag råder att industrins möjlighet att finansiera femtio procent av med-

arbetarnas resor, kost och logi i samband med extern fortbildning eller konferens, utgår 

från och med 2015. Under 2014 råder övergångsregler. 
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Fem övergripande principer som ska genomsyra samarbetet införs: Nyttoprincipen, 

transparens-principen, proportionalitetsprincipen, måttfullhetsprincipen och  

dokumentationsprincipen. 

 

Bland annat tydliggörs att regelverket även gäller högre befattningshavare i tjänste-

mannaorganisationen. Möjligheten för industrin att bjuda på en måttfull måltid i  

samband med sammankomst tydliggörs. Tydligare regler införs runt industrins möjlig-

heter och skyldigheter att erbjuda produkt- och serviceinformation, gällande sponsring 

av sammankomster i industrins, vårdens och tredje parts regi samt runt marknadsunder-

sökningar, upphandling och donationer. 

 

Det åligger parterna i överenskommelsen att verka för att respektive organisations  

medlemmar har väl fungerande egenåtgärdssystem för att upprätthålla en god följsamhet 

till samverkansreglerna. Parterna är överens om att gemensamt följa upp regelverket en 

gång per år i syfte att vid behov justera dem. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska för Gällivare kommun har gått igenom förslaget till 

överenskommelse och bedömer att överenskommelsen inte kommer att få några direkta 

konsekvenser för Gällivare kommun och kan därmed antas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna på kommunal nivå är i dagsläget inte beräkningsbara 

men kan eventuellt medföra ökade kostnader för resor och deltaganden i fortbildning. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar bedöms uppstå. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att i enligt med rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting anta  

överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och  

sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska  

industrin. 

 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till beslut - Sveriges Kommuner och Landsting, Styrelsens beslut nr 7  

    - Rekommendation avseende överenskommelse om samverkansregler för den  

   offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska 

    industrin och laboratorietekniska industrin. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-10 § 41. 
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 KS/2013:650 -622 

 

§ 76 

Motion av Jeanette Wäppling (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Dagmar Nyman (mp), 

Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns)  

- Köttfri måndag  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bifalla motionen. 

 

Reservation 

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

 

Bakgrund 

Motionärerna har blivit kontaktade av en elev på Välkommaskolan som gör ett  

examensarbete om köttkonsumtionens påverkan på vår hälsa och vår miljö. Eleven  

vill försöka påverka politiker i Gällivare kommun att fatta beslut om att undersöka  

möjligheten att införa en köttfri måndag i Gällivare kommuns verksamheter. Partierna, 

som blivit kontaktad i frågan, ser vikten i detta och har därför valt att lämna in denna 

motion. 

 

Enligt motionärerna skulle en köttfri dag i vår kommunorganisation bidra till att öka 

medvetenheten kring problemen med vad vår överkonsumtion av kött leder till och visa 

att vi är en kommun som tar ansvar för vår miljö och medborgarnas hälsa. Det skulle 

också bidra till att fler blir medvetna om att vegetarisk mat kan vara god och samtidigt 

ge oss all den näring vi behöver. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-10 § 42 att lämna ärendet öppet till 

kommunstyrelens sammanträde den 24 mars 2014. 

 
Yrkanden 

Minskad köttkonsumtion borde vara en fråga där det råder en bred politisk enighet. Politiker 

på alla nivåer bör ta ett ansvar för att minska överkonsumtionen av köttprodukter och dess 

konsekvenser. 

 

Därför föreslår motionärerna 

 

att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att 

införa en köttfri dag i kommunens skolor, förskolor och äldreomsorg. 

 

att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att 
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kommunen genom samarbete med lokala folkrörelseorganisationer och företag verkar för 

att man sprider information och kunskap om varför vi bör minska vår konsumtion av kött- 

och mejeriprodukter. 

 

Utredning 

Kontakt har tagits med barn-, utbildning och kulturförvaltningen som inte ser några  

hinder för att en utredning i frågan genomförs. 

 

Synpunkter har även inhämtats från kommunens kostchef samt Matlagets kostchef som 

båda ställer sig positiva till en utredning enligt motionen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända konsekvenser av att en utredning genomförs. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser av att en utredning genomförs. 

 

Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bifalla motionen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion.  

 

Yrkande   

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) och  

Birgitta Larsson (s) 

 

att bifalla motionen. 

 

Lars Alriksson (m) yrkar  

 

avslag till motionen 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larsson m fl förslag.  
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 KS/2010:669 -101  

 

§ 77 

Motion av Fredric Olofsson (skp) - Gällande planering kring Ungdomsfullmäktige 

(UF)   

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anse motionen besvarad i och med de nya rutiner som införts och kommer att införas.  

 

Bakgrund 

Det har varit vissa svårigheter inför planerande och genomförande av Ungdoms-

fullmäktige så till vida att nästan inga politiker svarat på anmälan, gällande deltagande, 

till utsatt slutdatum.  

 

För att underlätta planeringen kring Ungdomsfullmäktige och för att framöver undvika 

att det ställs in så föreslår motionären  

 

att referensgruppen tillsammans med ungdomsrådet, redan på ett tidigt stadium, spikar 

ett datum för Ungdomsfullmäktige för det kommande året 

 

att dagen för Ungdomsfullmäktige införs i det årliga kommunala sammanträdesschemat. 

 

Remissyttrande 

har inkommit från Ungdomsrådet som tillstyrker motionen. 

 

Utredning 

Sedan motionen lämnats in 2010-11-16 och Ungdomsrådet lämnat sitt remissyttrande 

2011-01-23 har Ungdomsrådet ändrat rutinerna för Ungdomsfullmäktige, som numer 

kallas Demokratidagen. Detta har medfört att deltagandet vid Demokratidagen markant 

ökat. 

 

Ungdomsrådet har vidare bestämt att för närvarande inte införa något fast datum för 

Demokratidagen, detta för att inte bli fastlåsta om man ska ha deltagande av till exempel 

föreläsare vid Demokratidagen. 

 

Under våren 2014 kommer Ungdomsrådet att följa upp Demokratidagen 2013 för att 

fortsätta diskussionen om Demokratidagens form och innehåll. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ett ökat deltagande av politiker vid Demokratidagen och en ökad kännedom om när 

Demokratidagen kommer att genomföras anses vara positivt för barn och ungdomars 

inflytande i samhället. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anse motionen besvarad i och med de nya rutiner som införts och kommer att införas.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion.  

2. Yttrande på motionen från Ungdomsrådet. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-10 § 43. 
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 KS/2012:499 -619  

 

§ 78 

Motion av Karl-Erik Taivalsaari (v) och Jeanette Wäppling (v) - Läxhjälp  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bifalla motionen. 

 

Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s), Roland Axelsson (s), Tomas Nilsson (s),  

Maria Åhlén (s) och Tomas Junkka (s) deltar inte i beslutet. 

 

Bakgrund 

Vänsterpartiet har inkommit med en motion som handlar om att ge barn-,  

utbildning- och kulturförvaltningen i uppdrag att organisera läxhjälp på skolorna i  

Gällivare kommun från och med höstterminen 2013. I motionen föreslås att eventuella 

kostnader i samband med läxhjälp tilläggsbudgeteras och arbetas in i budget från år 

2014. 

 

Några slutsatser som kan dras utifrån forskningen om hur undervisningen påverkar  

elevers studieprestationer och som Skolinspektionen tar fasta på lyder: 

 

• Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda  

ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt 

utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens.  

 

• Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla 

relationer, lär sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut  

riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt.  

 

• Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers 

individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och 

undervisar därefter.  

 

• Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer 

än elever vars lärare tror att vissa elever kan och andra inte.  

 

• Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter 

och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare 

tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och påverka. 
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Skolinspektionen är tydliga med att det är kvaliteten i lärarens kombinerade kunskaper, 

förmågor och handlingar i varje unik undervisningssituation som skapar förutsättningar 

för elevers lärande och kunskapsutveckling. Skolutvecklingen måste därför i första hand 

fokusera på att ge eleven utmärkt undervisning under elevens skoldag.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-10 § 44 att lämna ärendet öppet till 

kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det är skolans uppgift att se till att alla elever får det stöd som behövs för att nå sin fulla 

potential och bära med sig kunskaper och förmågor för att möta framtiden. Elever har 

rätt till stöd och särskilt stöd vid behov. Det är i första hand undervisningen och tiden 

som eleven är i skolan som ska lägga grund för elevens kunskapsutveckling. På flera 

skolor i Gällivare kommun erbjuds eleverna i dag en timme/vecka att arbeta extra med 

något teoretiskt ämne alternativt arbeta med läxor. Rektor som är ansvarig för att  

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla undervisningen är den 

som vid behov kan aktualisera frågan om läxhjälp på respektive skolenhet.  

 

Förslag till beslut 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige 

 

att avslå motionen med hänvisning till att det i första hand är tiden som eleven är i  

skolan som ska lägga grund för elevens kunskapsutveckling. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Rapport från Skolinspektionen, ”Framgång i undervisningen”. 

3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden protokoll 2013-05-14 § 68. 

 

Yrkande   

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Lars  

Alriksson (m) och Margareta Henricsson (ns)  

 

bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå  

kommunfullmäktige i enlighet med Jeanette Wäppling m fl förslag.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  172 (172) 

 

 2014-03-24 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 KS/2014:12 -019  

 

§ 79 

Ärendeuppföljning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna.  

 

Bakgrund 

Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2014. 

 

 

 

 

  

 




