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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 
 Måndag 25 september 2017, kl. 10:00-16:50 
  
Ajournering kl. 12:00-13:00 
Ajournering kl. 16:40-16:45 

 
Beslutande Lars Alriksson (M), ordförande 
 Jeanette Wäppling (V), vice ordförande, jäv § 233 
 Henrik Ölvebo (MP)  
   Birgitta Larsson (S) 
   Pernilla Fagerlönn (V) 
   Magnus Johansson (S) 
   Stefan Ovrell (MP), tjänstgörande ersättare §§ 233, 259, kl. 

11:55-12:00, 16:40-16:50 
   Lena Lindberg (S), tjänstgörande ersättare 
   Clary Persson (S), tjänstgörande ersättare §§ 220-258, kl.10:00-

16:40 
   Steve Ärlebrand (S), tjänstgörande ersättare 
   Margareta Henricsson (NS), tjänstgörande ersättare §§ 220-258 

kl. 10:00-16:40, Jäv § 259 
   Gun Isaxon (MaV), tjänstgörande ersättare 
 
Ej tjänstgörande ers.  Stefan Ovrell (MP), §§ 220-232, 234-258, kl. 10:00-11:55, 

13:00-16:40 
   Monica Nordvall-Hedström (M) 
     
  
Övriga deltagande Mats Pettersson, kommunchef 
 Maria Landström, kommunsekreterare 
 Göran Sandström, ekonomichef § 220 
 Alexander Kult, förvaltningschef miljö-, bygg- och räddningsför-

valtningen § 220 
 Marika Rissanen-Korpi, förvaltningschef socialförvaltningen § 220 
 Eva Martinsson, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturför-

valtningen § 220 
 Robin Waara, tf. förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 

§ 220 
 Lennart Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvalt-

ningen § 221 
 Thomas Gustafsson, ekonom § 222 
 Tim Zedig, kvalitetsledare §§ 223-224 
 Bernt Nordgren, Inlandsbanan AB § 258 
          
Utses att justera Magnus Johansson (S) 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (84) 
 
 2017-09-25   
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

 
Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdag den 26 september 2017, kl. 13:00 
 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 220-259 
  Maria Landström  
 
 
 Ordförande 
  Lars Alriksson  
 
 
 Justerande  
  Magnus Johansson 
   
 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 220-259 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2017-09-25  
 
Datum för anslags uppsättande 2017-09-27  Datum för anslags nedtagande 2017-10-19  
 
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Maria Landström     
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 SIDAN 
§ 220 7 
Budgetuppföljning 
 
§ 221 9 
Information om samhällsomvandlingen 
 
§ 222  10 
Redovisning av LKAB-finansiering 
 
§ 223 11 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2018-2020 
 
§ 224 12 
Gemensam internkontrollplan och kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 
 
§ 225 14 
Delgivningar 
 
§ 226 15 
Delegationsanmälningar  
 
§ 227 16 
Kurser, konferenser samt återkoppling 
 
§ 228 17 
Kommunchefens rapport 
 
§ 229 18 
Utredningsdirektiv övergripande kommunorganisation 
 
§ 230 20 
Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information 
 
§ 231 21 
Planbesked för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet 
 
§ 232 24 
Åtgärder med anledning av datakrasch och förlorad information i ärendehanterings- 
systemet LEX  
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§ 233 27 
Planbesked del av Sakajärvi 2:4 m.fl. Aitik gruvområde 
 
§ 234 30 
Antagande - Detaljplan för Vassara 10 
 
§ 235 32 
Antagande - Detaljplan för del av Överläraren 1 
 
§ 236 35 
Antagande - Detaljplan för del av Malmberget 8:17 och Robsam 1:1 m.fl.  
 
§ 237 37 
Flytt av investeringsprojekt Dagcenter HO samt ersättning Solkatten korttidsboende 
 
§ 238 39 
Industritomter Treenigheten E 45 - beslut om genomförande 
 
§ 239 41 
Villatomter Repisvaara södra 
 
§ 240 43 
Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60 
 
§ 241 45 
Skierri förskola - ansökan om minoritetsspråksmedel 
 
§ 242 46 
Bedömning av sociala investeringsmedel till samverkansprojektet "SEDD" 
 
§ 243 50 
Elektronisk posthantering i Gällivare kommun 
 
§ 244 52 
Revidering av riktlinjer för telefoni i Gällivare kommun 
 
§ 245 53 
Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar inom projekt i Gällivare kommun 
 
§ 246 55 
Riktlinjer för skyddskommittéer i Gällivare kommun 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (84) 
 
 2017-09-25   
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

§ 247 56 
Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd 
 
§ 248 59 
Kommunstyrelsens remissvar - Kulturplan för Gällivare kommun 2018-2021 
 
§ 249 62 
Sammanträdesplan 2018 
 
§ 250 64 
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning 
 
§ 251 65 
Utredning om lämpliga platser och storlek för upprättande av långtidsparkering 
 
§ 252 67 
Motion av Johannes Sundelin (S) - Ställningstagande för mångfald och att aktivt arbeta  
mot främlingsfientlighet genom toleransprojekt 
 
§ 253 70 
Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) - Maskeringsförbud inom  
kommunala verksamheter 
 
§ 254 73 
Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) - Införande av Bunkeflomodellen 
i Gällivares skolor 
 
§ 255 74 
Motion av Bror Wennström (MaV) - Utländska riskkapitalbolags inblandning i  
kommunens vård-, omsorgspolitik 
 
§ 256 76 
Motion av Birgitta Larsson (S) och Magnus Johansson (S) - Drift- och investerings- 
analys avseende de nya verksamhetslokalerna 
 
§ 257 79 
Motion av Ulf Normark (S), Birgitta Larsson (S) och Claes Danell (S) - Räddningstjänstens 
lokale 
 
§ 258 82 
Information ägarsamråd Inlandsbanan AB (IBAB) 4.0 
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§ 259 83 
Marknadsföringskoncept samhällsomvandlingen 
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§ 220 
 
Budgetuppföljning  
Dnr KS/2017:2086 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för lämnad information, 
 
att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen till kommunstyrelsens sam-
manträde 23 oktober 2017 återkommer med redovisning om budgetunder-
skottet, 
 
att vid kommunstyrelsens sammanträde 23 oktober 2017 få en analys av 
budgetpropositionen. Vad ger det Gällivare kommun, summor och till vilka 
områden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta 
upp information angående budgetuppföljning. 
 
Alexander Kult, förvaltningschef miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen, 
Marika Rissanen-Korpi, förvaltningschef socialförvaltningen, Eva Martinsson, 
förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen samt Robin 
Waara, tf. förvaltningschef service- och teknikförvaltningen informerar 
kommunstyrelsen om budget för respektive nämnd. Mats Petterson, kom-
munchef och Göran Sandström, ekonomichef informerar om budget för 
kommunledningen.   
 
Underlag 
1. Budgetuppföljning. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling yrkar med instämmande av Birgitta Larsson 
 
att tacka för lämnad information, 
 
att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen till kommunstyrelsens sam-
manträde 23 oktober 2017 återkommer med redovisning om budgetunder-
skottet, 
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att vid kommunstyrelsens sammanträde 23 oktober 2017 få en analys av 
budgetpropositionen. Vad ger det Gällivare kommun, summor och till vilka 
områden.  
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§ 221 
 
Information om samhällsomvandlingen  
Dnr KS/2017:2116 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, förvaltningschef 
för samhällsbyggnadsförvaltningen, om pågående ärenden och aktuella 
händelser. 
 
Lennart Johansson, förvaltningschef redogör för läget för Granngården och 
Gojan. Erfarenheter från Repisvaara etapp I. Upphävande av detaljplan i 
Malmberget. 
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§ 222 
 
Redovisning av LKAB-finansiering  
Dnr KS/2017:2026  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna den ekonomiska redovisningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun och LKAB har ingått flerårsavtal gällande ersättning i 
samband med samhällsomvandlingen. Controller hanterar ersättningsflö-
dena och har fått i uppdrag att redovisa utfall och övrig information i fråga 
till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunsty-
relsen besluta 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen. 
 
Underlag 
1. Presentation. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-08-31 § 90.  
 
Yrkande  
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen. 
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§ 223 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2018-2020  
Dnr KS/2017:2225 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2018-2020, med 
förändringar som beslutades vid sammanträdet. 
 
Ärendebeskrivning 
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har Kom-
munfullmäktige beslutat att införa målstyrningsmodellen Balanserad styr-
ning. Både den politiska organisationen och förvaltningarna omfattas av  
Balanserad styrning och ska arbeta i enlighet med den framtagna modellen. 
Kommunstyrelsen har utarbetat en verksamhetsplan med styrkort som ut-
går från Kommunfullmäktiges vision, perspektiv, strategier och mål samt 
brutit ned dessa för sitt ansvarsområde.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2018-2020.  
 
Underlag 
1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2018-2020. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar 
 
att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2018-2020, med 
förändringar som beslutades vid sammanträdet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under propositioner. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.  
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§ 224 
 
Gemensam internkontrollplan och kommunstyrelsens internkontrollplan 
2018  
Dnr KS/2017:2224 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska 
kommunen arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt. 
 
Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7§ 
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bed-
rivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den in-
terna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.” 
 
Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av 
olika delar såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika ut-
valda verksamhetsområden där bedömda risker finns.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta 
interna kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012 (§152). 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2018. 
 
Underlag 
1. Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2018. 
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Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar  
 
att anta Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2018.  
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§ 225 
 
Delgivningar  
Dnr KS/2017:2113 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälda delgivningar. 
 
Underlag 
1. Rapport delgivningar. 
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§ 226 
 
Delegationsanmälningar  
Dnr KS/2017:2114 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga upprättad förteckning över delegationer till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälda delegationer. 
 
Underlag 
1. Rapport delegationer. 
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§ 227 
 
Kurser, konferenser samt återkoppling  
Dnr KS/2017:2115 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kurserna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kurser, konferenser samt återkoppling. 
 
Föreligger inga kurser vid kallelsens utskick. 
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§ 228 
Kommunchefens rapport  
Dnr KS/2017:2206 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Kommunchefens rapport 
Vid dagens sammanträde informerar Mats Pettersson, kommunchef om på-
gående ärenden och aktuella händelser. 
 
Mats Pettersson, kommunchef informerar om: 
- Dundret 
- Flyget – Next Jet 
- Rekrytering av ekonomichef. 
 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  18 (84) 
 
 2017-09-25  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
§ 229 
 
Utredningsdirektiv övergripande kommunorganisation  
Dnr KS/2017:2196  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta utredningsdirektiv, 
 
att för utredningen anvisa 348 000 kronor ut balanskonto 299202 till ansvar 
15101 verksamhet 9239. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningen har uppdragit åt kommunchefen att under hösten 2017 
genomföra en översyn av den övergripande nämnds- och tjänsteorganisat-
ionen. Detta med utgångspunkten i att kommunen ska vara organiserad för 
att klara av dagens uppdrag och samtidigt ha en beredskap för att möta 
framtidens uppdrag. Den pågående samhällsomvandlingen innebär också 
krav på organisationen att kunna vara både förvaltande och utvecklingsin-
riktad.  
 
Den utredning som ska genomföras ska belysa nuvarande organisation,  
politisk styrning samt tjänstemannaorganisationen, inklusive en utvärdering 
av organisationens ändamålsenlighet. Vidare skall utredningen presentera 
alternativa organisationslösningar samt konsekvenser av dessa. Målbilden 
är att ett beslut om framtida organisation ska fattas i god tid innan valet 
2018. Förslag om utredningsdirektiv presenteras vid kommunstyrelsens 
sammanträde 170925. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Innebär kostnader för utredning angående översyn av organisationen. Vid 
en framtida organisationsförändring kan kostnader uppstå i samband med 
denna. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att 
 
anta utredningsdirektiv som ska vara styrande för den utredning som ska 
genomföras angående övergripande kommunorganisation. 
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Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar 
 
att anta utredningsdirektiv, 
 
att för utredningen anvisa 348 000 kronor ut balanskonto 299202 till ansvar 
15101 verksamhet 9239. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag under propositioner. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med Jeanette Wäpplings förslag. 
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§ 230 
 
Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information  
Dnr KS/2017:2117 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta 
upp information från de kommunala råden samt annan aktuell information. 
 
Henrik Ölvebo (MP) informerar från Ungdomsrådet. 
 
Jeanette Wäppling (V) informerar från kommunala pensionärsrådet. 
 
Pernilla Fagerlönn (V) informerar från samrådsgruppen för minoritetsspråk. 
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§ 231 
 
Planbesked för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet  
Dnr KS/2017:2030  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge ett positivt planbesked för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet.  
 
Ärendebeskrivning 
Laponiatjuottjudus har inkommit med en ansökan om ändring av detaljplan 
för Naturum Laponia, del av Gällivare kronoöverloppsmark 1:2 i Stora  
Sjöfallet. Anledningen till varför de vill ändra detaljplan är för att kunna 
uppföra en personalbostad samt ett förråd. De har inköpt en byggnad av 
Vattenfall som redan ligger i Stora Sjöfallsområdet, men som de vill förflytta 
till parkeringens västra del i gällande detaljplan. Byggnaden är enligt rit-
ningar ca 16,5 m x 9,5 m och förråd 6,2 m x 4,2 m.  
 
Gällande detaljplan från 2012 reglerar markanvändningen kulturområde 
med naturum [R1] samt en liten del öppet vattenområde där gångbro får 
uppföras [W1]. Inom [R1] är större delen prickmark som ej får bebyggas, 
med område för parkering och infart i östra delen med en byggrätt för  
servicehus på parkeringen. I västra delen mot vattnet regleras ett område 
för kåtor och ett för ospecifik byggnad. Den bebyggelse som får uppföras 
inom planområdet är relativt hårt reglerad, eftersom planområdet ingår i 
nationalparken Stora Sjöfallet som är en del i världsarvet Laponia. Gällande 
detaljplan skapades för att möjliggöra för Naturum Laponia med utställ-
ningar, ateljéer, café m.m. Området ligger söder om Stora Sjöfallets fjäll-
anläggning.  
 
I översiktsplanen från 2014 inräknas området till ”Fjällvärlden”. Stora  
Sjöfallet omfattas av länsstyrelsens kulturmiljöprogram och landskapsbilds-
skydd gäller för området. Stora Sjöfallet är också utpekat som ett utveckl-
ingsområde där turism ska prioriteras. Utrymme bör ges till etableringar för 
verksamheter inom turism.  
 
VA 
Inom Stora Sjöfallet finns inga kommunala VA-ledningar och vid uppföran-
det av en personalbostad krävs en VA-lösning. Enligt underlag 1, i ansökan 
om planbesked, finns en skiss som visar på detta. 
 
Riksintresse rennäring 
Området ligger inom område för riksintresse för rennäring. Kontakt har  
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redan tagits med samebyn Unna Tjerusj som stället sig positiva till placering 
av personalbostad. Ett avtal håller på att förberedas som säger att byggna-
der ska tas bort i framtiden om den inte längre behövs.  
 
Övriga riksintressen 
Planområdet omfattas också av riksintresse för friluftsliv och naturvård,  
område med natur- och kulturvärden, samt sjön Langas i närområdet är av 
riksintresse för fisket.  
 
Fornlämningar 
Det finns en fornlämning inom området, dock inte var tänkt byggnad ska 
placeras vilket gör att fornlämningen ej påverkas av en planändring. 
 
Strandskydd 
Del av planområdet berörs av strandskyddsområde men där ny byggnad 
ska placeras berörs det ej.  
 
Natura 2000 
Hela området ingår i nationalparken Stora Sjöfallet och är utpekat som  
Natura 2000-område. I Stora Sjöfallet är det enligt nationalparksföreskrif-
terna från Naturvårdsverket förbjudet att uppföra eller utöka byggnad eller 
annan anläggning, dra fram mark- eller luftledning, anlägga led eller väg 
osv. Undantag kan meddelas av länsstyrelsen om särskilda skäl föreligger 
och beviljas efter särskild tillståndsprövning. Vid framtagandet av gällande 
detaljplan beslutade länsstyrelsen att bevilja dispens från nationalparksföre-
skrifterna för byggandet av Naturum.  
 
Övrigt 
Befintlig exploatering är relativt liten och ett tillägg av en personalbostad i 
storlek av en villa kan inte förväntas medverka till att några miljökvalitets-
normer riskerar att överskridas. Någon betydande påverkan på riksintres-
sena bedöms det inte heller bli utav ett upp-förande av byggnaden. 
 
Laponiatjuottjudus är föreningen som förvaltar världsarvet Laponia, och i 
styrelsen sitter samebyarna i Laponia, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i 
Norrbottens län och Jokkmokk och Gällivare kommuner. Eftersom uppdra-
get att uppföra en personalbostad kommer från styrelsen förväntas olika 
aspekter och påverkan på Natura 2000-området vara beaktade, och därför 
bör det möjliggöras för en personalbostad.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Exploatör bekostar planarbetet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 
att ge ett positivt planbesked för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet.  
 
Underlag 
1. Ansökan om planbesked. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-08-31 § 94. 
 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 
 
att ge ett positivt planbesked för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet.  
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§ 232 
 
Åtgärder med anledning av datakrasch och förlorad information i  
ärendehanteringssystemet LEX  
Dnr KS/2017:M005 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anslå 450 000 kronor ur ansvar 80 verksamhet 941, kommunstyrelsen 
till förfogande, att påföras ansvar 15501 verksamhet 9239 driftprojekt 
90100.  
 
Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun drabbades i juli 2017 av ett datahaveri som slog ut åt-
komsten till samtliga kommunens IT-system. 
 
Vid arbetet med att återställa nätverk, servrar och applikationer framkom 
att databasen och programmet för kommunens dokument- och ärendehan-
teringssystem inte gick att återfinna på disken med backup. 
 
Den 1 augusti lämnades besked om att ingen backup fanns att tillgå via 
Gällivare kommuns försorg. Dock framkom att en backup fanns hos leve-
rantören av LEX och det visade sig att den innehöll data från Gällivare 
kommuns produktionsmiljö fram till och med 2016-04-21. 
 
Den 10 augusti framkommer att kommunens leverantör av backupsystem i 
sin miljö har hittat en backup på LEX från mitten av maj 2017. Denna data-
bas har kunnat läsas in och den data som finns i den har funnits vara kor-
rekt. Gällivare kommun har utifrån den krasch som varit förlorat informat-
ion rörande allmänna handlingar för omkring 2 månader. 
 
Konsekvenser av dataförlusten 
Kommunen och dess myndigheter är enligt lag skyldiga att hålla ordning på 
handlingar som inkommer och upprättas och informationsförlusten får som 
konsekvens att vi inte i tillräcklig grad uppfyller kravet. Vi kan få svårt att 
hantera begäran om utlämnande av handlingar. Vidare innebär själva kra-
schen och den medföljande informationsförlusten att kommunen varit 
tvungen att använda manuella rutiner för post- och ärendehantering,  
 
vilket orsakar ett merarbete för personalen. För de förtroendevalda innebär 
det att information från digitala sammanträden gått förlorad.  
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Åtgärder som vidtagits 
 
Manuella rutiner 
 
Manuella rutiner har införts så snart som det stått klart att LEX inte kunnat 
återställas. Dessa rutiner består av manuell inskrivning av inkommen och 
utgående post på en postlista. En manuell förteckning av ärenden som 
skapats efter kraschen förs av registratorer. Handlingar som tillhör ärenden 
hålls ihop i akter och ansvariga handläggare skriver dokumenterar sin hand-
läggning på ärendekort. Dessa sker i avvaktan på att informationen kan 
läggas in i ny installation av LEX 
 
Särskild rutin har även tagits fram rörande hantering av ärenden där all-
männa handlingar begärs ut från kommunen. Den som begär får en bekräf-
telse på sin begäran och ett besked om datahaveriet. Vi kommer att följa 
upp i vilken utsträckning som vi på grund av haveriet inte kan hantera be-
gäran utifrån att handlingar är borta. 
 
Återställandeprojekt 
 
Ett projekt har tillsatts för hanteringen av återskapande av data. Projektet 
kom till mot bakgrund av den information som kommunen under 1 – 10  
augusti hade att förhålla sig till, nämligen att data var borta sedan april 
2016. Återställandet av förlorad data kommer att ske till en arkivdatabas för 
LEX medan manuellt förd data och senare nyproducerad data kommer att 
hanteras i en ny tom produktionsdatabas. Denna databas sätts upp från 
grunden av leverantören. I återställandeprojektet kommer anställning(ar) 
att ske för arbetet med att leta och mata in handlingar som inkommit men 
där registerposten rörande detta gått förlorad, leta ärenden, beslut osv. I 
projektet har samtliga tjänstemän som i sitt yrkesutövande kommer i kon-
takt med LEX-relaterade handlingar fått i uppdrag att inte rensa. Den in-
formation som de har, till exempel i sin e-post kan behövas för att återställa 
LEX. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna är svåra att överblicka. Det görs en be-
dömning att det behövs personalmässig förstärkning. Dels för att arbeta 
med själva återställandet av data men även för att förstärka upp den ordi-
narie organisationens merarbete som haveriet har medfört. Anställning görs 
av projektanställd från mitten av augusti fram till och med sista december. 
 
Vidare uppstår kostnader i form av konsulthjälp från leverantören med iord-
ningställande av databas och hjälp med återskapande. För återställande av 
information har ett driftprojektkonto öppnats och i övrigt finns en aktivitet i 
ekonomisystemet, 017, upplagd på vilket alla kostnader på grund av data-
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haveriet från samtliga verksamheter i kommunen kan kostnadsföras. En 
begäran om budget för projektet presenteras på sammanträdet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att anslå 450 000 kronor ur ansvar 80 verksamhet 941, kommunstyrelsen 
till förfogande, att påföras ansvar 15501 verksamhet 9239 driftprojekt 
90100.  
 
Underlag 
1. Specifikation på budgetförslag. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 198. 
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (NS) yrkar 
 
att anslå 450 000 kronor ur ansvar 80 verksamhet 941, kommunstyrelsen 
till förfogande, att påföras ansvar 15501 verksamhet 9239 driftprojekt 
90100.  
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§ 233 
 
Planbesked del av Sakajärvi 2:4 m.fl., Aitik gruvområde  
Dnr KS/2017:2031  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge ett positivt planbesked för Sakajärvi 2:4 m.fl., Aitik gruvområde. 
 
Jäv 
Jeanette Wäppling (V) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller 
beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Boliden Mineral AB har inkommit med en ansökan om planbesked för fastig-
heten Sakajärvi 2:4, Gällivare kommun. I ny detaljplan behöver gruvområ-
det Aitik utökas för fortsatt drift samt ett nytt dagbrott i Liikavaara. Fler  
fastigheter än Sakajärvi 2:4 kommer alltså att behöva tas med i planområ-
det. En utökning av gruvverksamheten innebär en utökning av området mot 
nordväst, där även en sträcka av väg E10 ingår. Väg E10 kommer behöva 
flyttas vid ett genomförande av planen. Markförvärv och ersättning för  
boende i Sakajärvi och Liikavaara pågår.  
 
Gällande detaljplan för Aitik gruvområde reglerar industri [J] samt öppet 
vattenområde [W] för Sakajärvi-sjön. I planansökan finns ingen information 
om utökad byggrätt behövs men gällande detaljplan reglerar enbart högsta 
totalhöjd för byggnader. Den reglerar även för vad som det inte krävs något 
bygglov, bland annat behövs bygglov ej för att bygga till byggnader med 
upp till 200 kvm byggnadsarea eller på annat sätt ändra industribyggnad. 
Dessa bestämmelser kan vara lämpliga att fortsatt reglera i nya detaljpla-
nen, med eventuella mindre justeringar.  
 
I översiktsplanen tillhör området Gällivare tätort med omland. Rekommen-
dationerna i ÖP 2014 säger att gruvorna bör ges möjlighet att expandera 
och utvecklas. Där står även att E10 kan komma att påverkas av framtida 
expansion av Aitik gruvområde och att Sakajärvi och Liikavara av den an-
ledningen inte bör bebyggas med ny bebyggelse. Översiktsplanen säger 
också att kommunen bör verka för en cykelväg mellan tätorten och arbets-
platsen, detta är något som skulle kunna beaktas i planarbetet.  
 
Ca. 300-600 meter norr om väg E10 finns det både kraftledningar, optoled-
ningar och skoterled som följer parallellt med vägen.  
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Dessa kan också behöva flyttas vid en utökning av gruvområdet och påver-
kan ses över närmare i planarbetet.  
 
Riksintressen rennäring 
En del av det tillkommande gruvområdet ligger inom riksintresse för ren-
näring. I gällande detaljplan regleras att en renflyttled skall finnas, söder 
om Sakajärvi-sjön. Samråd måste ske med berörd sameby, vilken är  
Gällivare sameby, huruvida renflyttleden ska behållas och eventuellt för-
längas eller tas bort.  
 
Riksintresse kommunikationer 
Väg E10 ligger inom riksintresse för kommunikationer. En del av vägen 
kommer behöva flyttas längre norrut. Nya dragningen av E10 behöver  
utredas.  
 
Fornlämningar 
Det finns flertalet kända fornlämningar inom det nya planområdet. Alla  
åtgärder som innebär övertäckande, grävning, flytt eller annan ändring av 
fornlämningen kräver tillståndsprövning. Prövningen görs av Länsstyrelsen. 
Möjligheten att bevara dessa bör utredas i planarbetet.  
 
Natura 2000 
Hela Torne och Kalix älvsystem med dess biflöden är utpekade som Natura 
2000-områden och är av riksintresse. Sjön Sakajärvi ingår inte i Torne och 
Kalix älvsystem men det gör sjön Laurajärvi med biflöden som ligger direkt 
öster om tillkommande gruvindustriområde. Påverkan på Laurajärvi måste 
beaktas i planarbetet.  
 
Övrigt 
Runt sjön Laurajärvi finns fritidsbebyggelse som också behöver tas i beakt-
ning då bebyggelsen kommer ligga direkt öster om gruvområdet.  
 
Handläggning av detaljplanen kan påbörjas efter ett positivt planbesked. 
Tidpunkt då planläggningen enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedöm-
ning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta detaljplanen 
är under sommaren år 2018. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Exploatör bekostar planarbetet samt genomförandet av detaljplanen inklu-
sive åtgärder som behöver göras för att möjliggöra för gruvindustri.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Familjer som bor i Liikavaara och Sakajärvi behöver flytta till nya områden, 
vilket är en stor förändring. Det är av stor vikt att skapa trygghet med nya 
boenden och vistelsemiljöer för dem som berörs.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunsty-
relsen besluta 
 
att ge ett positivt planbesked för Sakajärvi 2:4 m.fl., Aitik gruvområde. 
 
Underlag 
1. Ansökan om planbesked. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-08-31 § 95. 
 
Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar 
 
att ge ett positivt planbesked för Sakajärvi 2:4 m.fl., Aitik gruvområde.  
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§ 234 
 
Antagande - Detaljplan för Vassara 10  
Dnr KS/2017:2032  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för Vassara 10. 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet: 
Detaljplanen tar inte beaktande behovet av parkeringsplatser för hyresgäs-
ter, besökande samt kommunanställda i tillräcklig grad. Hela området bör 
bebyggas med bostäder och parkeringar. Det före detta posthuset bör beva-
ras och flyttas till lämpligare plats. 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande markanvändning inom planområdet är en befintlig personalpar-
kering samt kontor för kommunens verksamhet. Det huvudsakliga syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbo-
stadshus inom stor del av fastigheten Vassara 10. Detaljplanen har även 
som syfte att säkerställa befintlig markanvändning avseende kontor för en 
del av planområdet, samt att inom denna del även möjliggöra för bostads-
bebyggelse. 
 
Detaljplanen ska möjliggöra en förtätning av bebyggelse i kvarteret, där 
tillkommande bostadshus ska ta hänsyn till den befintliga kontorsbyggnaden 
som finns inom planområdet. Detaljplanen ska även säkerställa byggnadens 
kulturhistoriska värde. Detta säkerställs i detaljplanen med egenskapsbe-
stämmelser avseende exploateringsgrad och varsamhetsbestämmelse. 
 
Detaljplanen förändrades en del efter samrådet för att ta hänsyn till de syn-
punkter som inkommit från de boende i närheten av området. Planförslaget 
möjliggör för cirka 55  
lägenheter. För att kunna genomföra detaljplanen måste det finnas en ny 
plats för kommunhusets parkeringar. Det pågår en utredning om placering, 
men startbesked kan ej ges förrän det är klart var kommunhusets parke-
ringar ska omlokaliseras. Detta har förtydligats i planbeskrivningen, då det 
tidigare stått att det ska vara löst till antagande.   
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Planen handläggs med ett utökat förfarande i enlighet med Plan- och bygg-
lagen (2010:900) och användningen bostäder är förenlig med den fördju-
pade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle från 2014. 
Planen har varit utställd för granskning under tiden 24 april till och med  
15 maj 2017.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen bekostar planarbetet. Genomförandet av detaljplanen bekostas 
av exploatör.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nya bostäder bedöms påverka barn och ungdomar positivt.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunsty-
relsen besluta 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för Vassara 10. 
 
Underlag 
1. Antagandehandling Plankarta. 
2. Antagandehandling Planbeskrivning.  
3. Antagandehandling Granskningsutlåtande. 
4. Trafikutredning. 
5. Bullerutredning. 
6. PM Geoteknik. 
7. MUR. 
8. MMU. 
9. Samrådsredogörelse.  
10. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-08-31 § 96. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling yrkar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för Vassara 10. 
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§ 235 
 
Antagande - Detaljplan för del av Överläraren 1  
Dnr KS/2017:2033  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för del av Överläraren 1. 
 
Reservation 
Birgitta Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt för-
slag. 
 
Protokollsanteckning 
Birgitta Larsson (S) vill föra följande till protokollet: 
Socialdemokraterna anser att del av Överläraren 1 enligt detaljplanen inte 
skall bebyggas. Området är den enda grönyta som blir kvar eftersom det 
planeras bygga bostäder på Vägmästaren, samt att östra delen av Hedsko-
lan byggs ut. Socialdemokraterna anser att grönytan skall få vara kvar för 
eleverna på Hedskolan samt för barn i närområdet. Området är perfekt för 
spontana lekar, men även en bra plats för pedagogisk undervisning. Dessu-
tom behöver eleverna inte passera någon stor trafikerad genomfartsled för 
att ta sig till platsen. Socialdemokraterna anser att de 30 bostäder som pla-
neras på Överläraren 1 kan inrymmas på annan plats. 
 
Ärendebeskrivning 
Aktuell detaljplan omfattar del av fastigheten Överläraren 1. Planområdet 
ligger i Gällivare tätorts nordöstra del och omfattar cirka 0,8 hektar. Av-
ståndet till centrum är cirka 1 kilometer. Inom fastigheten Överläraren 1 
ligger även Hedskolan. Planområdet består idag av ett skogsparti som 
främst används till lek av Hedskolans elever. Planområdet avgränsas i söder 
av Wennerströmsvägen, i väster av Vinbärsvägen, i norr av Messhedsvägen 
och i öster av Hedskolan.  
 
Förutom Hedskolan i öster består omkringliggande områden främst av villa-
bebyggelse, samt Vägmästaren 1 där friidrottsaren och flerbostadshus plan-
eras.  
 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förut-
sättningar för nybyggnation av flerbostadshus inom del av fastigheten  
Överläraren 1, omkring 30 bostäder.  
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Planen handläggs med ett utökat förfarande i enlighet med Plan- och bygg-
lagen (2010:900) och användningen bostäder är förenlig med den fördju-
pade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle från 2014. 
Planen har varit utställd för granskning under tiden 11 maj till och med  
2 juni 2017.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen bekostar planarbetet. Genomförandet av detaljplanen bekostas 
av exploatör.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nya bostäder bedöms påverka barn och ungdomar positivt.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunsty-
relsen besluta 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för del av Överläraren 1. 
 
Underlag 
1. Antagandehandling Plankarta. 
2. Antagandehandling Planbeskrivning.  
3. Antagandehandling Granskningsutlåtande. 
4. Trafik- och parkeringsutredning. 
5. Bullerutredning. 
6. PM Dagvattenutredning. 
7. PM Geoteknik. 
8. Markteknisk undersökningsrapport (MUR). 
9. Samrådsredogörelse. 
10. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-08-31 § 97. 
 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för del av Överläraren 1. 
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Birgitta Larsson (S) yrkar 
 
att ej godkänna granskningsutlåtandet för detaljplan för del av  
Överläraren 1, 
 
att ej anta detaljplan för del av Överläraren 1. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Birgitta Larssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag. 
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§ 236 
 
Antagande - Detaljplan för del av Malmberget 8:17 och Robsam 1:1 
m.fl.  
Dnr KS/2017:2034  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet samt  
 
att anta detaljplan för del av Malmberget 8:17, och Robsam 1:1 m.fl. 
 
Ärendebeskrivning 
I Gällivare pågår en samhällsomvandling till följd av gruvans expansion i 
Malmberget. Samhällsomvandlingen innebär att bostäder, skolor, fritidsan-
läggningar m.m. kommer att rivas och att hela Malmberget på sikt kommer 
avvecklas. Den pågående gruvbrytningen skapar deformationer i marken 
vilket gör att områden som ligger nära gruvan behöver flyttas eller rivas.  
 
LKAB arbetar med att ta fram prognoser som visar var marken kan komma 
att deformeras. Inom dessa utpekade områden ska marken vara detaljpla-
nelagd för industrimark.  
 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen från 
gata, park och allmänt ändamål till industrimark för gruvverksamhet. Om-
rådet kommer att stängslas in under 2017. Trafik längs Hertiggatan flyttas 
till Vasagatan med en ny väganslutning från Hertiggatan vid korsningen 
Trädgårdsvägen, i öst-västlig riktning till Vasagatan. Boende och verksam-
heter inom området har fått erbjudanden om ersättning.  
 
Avtal har upprättats för att säkerställa allmänhetens tillgång till området 
och den nya vägen innan det stängslas in.  
 
Planen handläggs med ett utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) och är förenlig med den fördjupade översiktsplanen. Planen har 
varit utställd för granskning under tiden 5 juni till och med 27 juni 2017. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
LKAB bekostar upprättandet samt genomförandet av detaljplanen. Ny väg 
bekostas av LKAB.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Genomförandet av planen innebär att området kommer att stängslas in, 
vilket kan ses som negativt ur ett barn- och ungdomsperspektiv.  
Men 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 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunsty-
relsen besluta 
 
att godkänna granskningsutlåtandet samt  
 
att anta detaljplan för del av Malmberget 8:17, och Robsam 1:1 m.fl. 
 
Underlag 
1. Antagandehandling Plankarta. 
2. Antagandehandling Planbeskrivning.  
3. Antagandehandling Miljökonsekvensbeskrivning. 
4. Antagandehandling Granskningsutlåtande. 
5. Samrådsredogörelse. 
6. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-08-31 § 98. 
 
Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet samt  
 
att anta detaljplan för del av Malmberget 8:17, och Robsam 1:1 m.fl. 
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§ 237 
 
Flytt av investeringsprojekt Dagcenter för HO samt ersättning Solkatten 
korttidsboende  
Dnr KS/2017:2078  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att flytta investeringsprojekt F 20004 Dagcenter HO, ansvar 12021 (service- 
och teknikförvaltning) till ansvar 16101 (samhällsbyggnadsförvaltningen), 
 
att omdisponera investeringsbudget på 10 000 tkr i anvisade medel för 
2017 från projekt F 51011 Ers Solkatten till projektet F 20004 Dagcenter 
HO.  
 
Ärendebeskrivning  
Projekt F 20004 Dagcenter för HO med en budget på 25 000 tkr ligger idag 
under service- och teknikförvaltningens ansvar. Då detta projekt ingår i er-
sättningar för verksamhetslokaler, samt att projektet handhas av samhälls-
byggnadsförvaltningen är det fördelaktigt att projektet även formellt ligger 
under samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Projektet Dagcenter HO bör även slås ihop med projektet F 51011 Ers  
Solkatten (anvisad budget 10 000 tkr för 2017) då dessa i praktiken hante-
ras som ett projekt. Projekt F 51011 Ers Solkatten ligger under samhälls-
byggnadsförvaltningens ansvar.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Omfördelning av investeringsbudget mellan samhällsbyggnadsförvaltningen 
och service- och teknikförvaltningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att flytta investeringsprojekt F 20004 Dagcenter HO, ansvar 12021 (service- 
och teknikförvaltning) till ansvar 16101 (samhällsbyggnadsförvaltningen), 
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att omdisponera investeringsbudget på 10 000 tkr i anvisade medel för 
2017 från projekt F 51011 Ers Solkatten till projektet F 20004 Dagcenter 
HO.  
 
Underlag 
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-08-31 § 103. 
 
Yrkande 
Gun Isaxon (MaV) yrkar 
 
att flytta investeringsprojekt F 20004 Dagcenter HO, ansvar 12021 (service- 
och teknikförvaltning) till ansvar 16101 (samhällsbyggnadsförvaltningen), 
 
att omdisponera investeringsbudget på 10 000 tkr i anvisade medel för 
2017 från projekt F 51011 Ers Solkatten till projektet F 20004 Dagcenter 
HO.  
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  39 (84) 
 
 2017-09-25  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
§ 238 
 
Industritomter Treenigheten E 45 - beslut om genomförande  
Dnr KS/2017:2044  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att påbörja skede genomförande/anläggande av samtliga etapper gällande 
Industritomter Treenigheten E45, 
 
att ur rörelsekapital anvisa 7 150 tkr till ansvar 16101, projekt 24014  
(Treenigheten-E45 Industriområde). 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i december 2016 att uppdra till Samhällsbygg-
nadsförvaltningen att påbörja projektutveckling gällande anläggande av  
infrastruktur för Treenigheten – E45 industritomter.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett och tagit fram handlingar samt 
kalkyl för  
11 handelstomter uppdelade i tre etapper. Etapp 1 innefattar  
5 tomter samt en infartsväg med tillhörande GC-del. Etapp 2 och 3 inne-
fattar resterande 6 tomter samt en pumpstation och nätstation.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser redovisas vid sammanträde. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett industriområde på avsett område bedöms inte ha någon negativ inver-
kan för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunsty-
relsen besluta 
 
att påbörja skede genomförande/anläggande av samtliga etapper gällande 
Industritomter Treenigheten E45, 
 
att ur rörelsekapital anvisa 7 150 tkr till ansvar 16101, projekt 24014  
(Treenigheten-E45 Industriområde). 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  40 (84) 
 
 2017-09-25  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Underlag  
1. Kommunstyrelse samhällsplaneringsutskott 2016-12-15 § 160.  
2. Huvudtidplan, daterad 2017-08-14. 
3. Markritningar enligt ritningsförteckning, daterade 2017-06-30. 
4. Elritningar, daterade 2017-06-30. 
5. Översiktsplan, daterad 2017-06-30. 
6. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-08-31 § 100. 
 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 
 
att påbörja skede genomförande/anläggande av samtliga etapper gällande 
Industritomter Treenigheten E45, 
 
att ur rörelsekapital anvisa 7 150 tkr till ansvar 16101, projekt 24014  
(Treenigheten-E45 Industriområde). 
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§ 239 
 
Villatomter Repisvaara södra  
Dnr KS/2017:2045  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att LKAB efter att samtliga som idag står i tomtkön fått ett erbjudande får 
köpa resterande tomter på Repisvara södra etapp 1.  
 
Ärendebeskrivning 
LKAB har inkommit med en skrivelse där de skriver att som en del av den 
pågående samhällsomvandlingen har de förvärvat flertalet fastigheter med 
småhus/villor i Malmberget som enligt avtalad överenskommelse med fas-
tighetsägarna och enligt LKAB´s ersättningsmodell ska ersättas med funkt-
ion nytt hus.  
 
LKAB´s markområde på Repisvaara mitt kommer inte räcka till, varvid LKAB 
behöver ytterligare mark för de sakägare som inte får plats för sitt hus på 
detta område. 
 
Gällivare kommun har släppt 59 tomter på Repisvaara södra etapp 1, och 
alla som stod i tomtkön 2017-04-03 har fått erbjudande om att förvärva en 
småhustomt inom området. Av de 59 tomter som fanns tillgängliga har  
31 st. påskrivna köpekontrakt lämnats in till kommunen. Detta betyder att 
det i dagsläget finns 28 st. tomter för småhus kvar inom aktuellt område.  
 
Efter tomtsläppet 2017-04-03 har det tillkommit ca 30 st. i tomtkön. Ett 
erbjudande om tomt på Repisvaara södra etapp 1 kommer att skickas ut till 
dem, efter det kan LKAB få erbjudande om att förvärva resterande tomter i 
den första etappen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Försäljning av småhustomter innebär en ekonomisk intäkt för kommunen.  
  
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Konsekvensen för barn och ungdomar är positiv då en snabb exploatering 
av området förkortar byggtiden, vilket över tid leder till mindre byggtrafik 
etc. när området väl börjar befolkas.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunsty-
relsen besluta 
 
att LKAB efter att samtliga som idag står i tomtkön fått ett erbjudande får 
köpa resterande tomter på Repisvara södra etapp 1.  
 
Underlag 
1. Skrivelse Begäran om förtur för villatomter Gällivare kommun. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-08-31 § 101. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar 
 
att LKAB efter att samtliga som idag står i tomtkön fått ett erbjudande får 
köpa resterande tomter på Repisvara södra etapp 1.  
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§ 240 
 
Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60  
Dnr KS/2017:585 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till upprättat yttrande med tillägget att det behövs och är 
önskvärt med nationella nyckeltal som stöd i kommunernas arbete utifrån 
nivå och inriktning, samt 
 
att intresseorganisationen för minoritetsspråk har möjlighet att lämna in 
egna yttranden. 
 
Ärendebeskrivning 
Delbetänkande av utredningen om en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60 
har inkommit till Gällivare kommun 170705. Kommunen är remissinstans 
utifrån detta delbetänkande. Remissvaret ska vara Kulturdepartementet 
tillhanda senast 5 oktober.  
 
Förslag till yttrande är upprättat. 
Socialnämnden och barn-, utbildning och kulturnämnden har getts möjlighet 
att inkomma med synpunkter på utredningen. Dessa synpunkter har beak-
tats i yttrandet.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända i dagsläget.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta  
 
att anta förslag till upprättat yttrande, samt 
 
att uppmana samrådsgruppen för Minoritetsspråk att lämna in ett eget ytt-
rande om de så önskar. 
 
Underlag 
1. Delbetänkandet SOU 2017:60. 
2. Förslag yttrande. 
3. Synpunkter från Socialnämnden. 
4. Synpunkter från Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. 
5. Yttrande från Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen. 
6. Synpunkter från Samrådsgrupp minoritetsspråk. 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 200. 
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Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar 
 
att anta förslag till upprättat yttrande med tillägget att det behövs och är 
önskvärt med nationella nyckeltal som stöd i kommunernas arbete utifrån 
nivå och inriktning, samt 
 
att intresseorganisationen för minoritetsspråk har möjlighet att lämna in 
egna yttranden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslu-
tat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag. 
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§ 241 
 
Skierri förskola - ansökan om minoritetsspråksmedel  
Dnr KS/2017:2339 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifalla sökt minoritetsspråksmedel på 40 000 kronor, då Skierri inte är 
momspliktig, för inköp av en Giisa. 
 
Ärendebeskrivning 
Skierra förskola vill utveckla sina pedagogiska metoder i språkarbetet med 
det samiska språket. De har därmed ansökt om 50.000 kr i minoritets-
språksmedel för inköp av en Giellagiisa för att förstärka lärandesituationen 
och upplevelsen av lärandet för barnen, men som även kan användas för 
vuxnas lärande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bifall av beslut underlättar förskolans pedagogiska utvecklingsmöjligheter i 
språkrevitaliseringsprocessen av det samiska språket.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett bifall av beslut ger ökade möjligheter för språkrevitalisering av det  
samiska språket.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att bifalla sökt minoritetsspråksmedel på 40 000 kronor, då Skierri inte är 
momspliktig, för inköp av en Giisa. 
 
Underlag 
1. Ansökan. 
2. Offert på Giisa.  
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-09-04 § 201. 
 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 
 
att bifalla sökt minoritetsspråksmedel på 40 000 kronor, då Skierri inte är 
momspliktig, för inköp av en Giisa. 
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§ 242 
 
Bedömning av sociala investeringsmedel till samverkansprojektet 
"SEDD"  
Dnr KS/2017:485 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta samverkansprojektet SEDD för perioden 2018-2020,  
 
att bevilja 1 350 000 kr från Sociala investeringsmedel under 2018, 
 
att bevilja 1 125 000 kr från Sociala investeringsmedel under 2019,  
 
att bevilja 750 000 kr från Sociala investeringsmedel under 2020, 
 
att ett särskilt konto inom Barn utbildning och kulturförvaltningen upprät-
tas, 
 
att en årlig avstämning av projektet delges Kommunstyrelsen, 
 
att projektets utvärdering 2020 delges Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn, utbildning, och kulturnämnden och Socialnämnden har var för sig fat-
tat beslut den 2017-03-21 respektive 2017-04-20 att inlämna en gemen-
sam ansökan om Sociala investeringsmedel för samverkans-projektet 
”SEDD” perioden 2017-2019. 
 
Projektet ”SEDD” avser att etablera goda samverkansformer mellan Social-
förvaltningen och Barn utbildning och Kulturförvaltningen för bar-
nets/elevens bästa. Syftet med projektet är att elever med problematisk 
skolfrånvaro ska tillbaka till skolan och att föräldrastödet i kommunen ska 
utökas. En baslinjeundersökning har gjorts utifrån fem mått (ökad skolnär-
varo för var elev, ökad skolnärvaro på alla skolenheter, ökad behörighet till 
gymnasiet, färre unga som ingår i kommunen aktivitetsansvar samt utökat 
föräldrastöd). Dessa mått ska följas under projekttiden. Uppföljningen av 
projektet i sin helhet inklusive dessa mått kommer att ske i samverkan  
mellan Socialförvaltningens biståndsenhet och Barn, utbildning, och kultur-
förvaltningens enhet för elevhälsa. Under 2019 ska projektet utvärderas för 
att, om det är lyckat, inordnas i ordinarie verksamhet som en permanent 
samverkansform mellan förvaltningarna.  
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De medel som söks för projektet avser att stödja etableringen av ett sam-
verkansteam genom att möjliggöra anställningen av en specialpedagog 
inom BUoK förvaltningen och en föräldrastödskompetent personalresurs 
inom SOC förvaltningen. Teamet ska stödja elevens möjlighet att nå utbild-
ningens mål oavsett funktionsförmåga och stödja föräldrar att fullgöra sitt 
ansvar. Medel söks också för att öka kompetensen bland föräldrar och skol-
personal vilket främst handlar om att täcka vikariekostnader för deltagande 
personal. Vidare söks medel för att kunna bygga upp ett lärotek på Guldet 
med kommunikations- och lärverktyg. Vissa av de lärverktyg som införskaf-
fas kommer att följa individen in i den reguljära undervisningen. 
      
Projektet har beretts enligt de riktlinjer som finns för Sociala investerings-
medel. Detta innebär att en arbetsgrupp bestående av personer med kun-
skap om sociala investeringar (folkhälsostrateg, förvaltningsekonomer samt 
enhetschefer från Social-, Barn-utbildning och kultur- samt Service och tek-
nikförvaltningen) berett ansökan. Gruppens bedömning av projektet har 
förankrats i en referensgrupp (bestående av förvaltningschefer, kommun-
chef och ekonomichef).  
 
Den sammanfattande bedömningen är att projektet svarar mot riktlinjerna 
för Sociala investeringsmedel och kommunens övergripande mål. Målgrupp-
en är barn och ungdomar och satsningen avser att bidra till ett långsiktigt 
hållbart resultat. Genom att öka skolnärvaron och stärka föräldraskapet 
minskar risken för utanförskap.    
 
Barn, utbildning- och kultur förvaltningen är projektägare med utsedd pro-
jektledare på Elevhälsan. En styrgrupp föreslås bestå av de två berörda för-
valtningscheferna tillsammans med folkhälsostrategen.  
 
Bedömningen är att projektstarten framflyttas till 2018 eftersom knappt 
fyra månader kvarstår av 2017 innan beslut i kommunstyrelsen kan fattas. 
Under hösten 2017 kan istället projektstarten förberedas med rekrytering 
av personal som införskaffande av kommunikations- och lärverktyg.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Enligt riktlinjerna för sociala investeringsmedel ska budgeten för tre-åriga 
projekt belastas av både sociala investeringsmedel och en egeninsats enligt 
följande uppdelning:  
År 1: 10 % egenfinansiering/90 % finansiering Sociala investeringsmedel 
År 2: 25 % egenfinansiering/75 % finansiering Sociala investeringsmedel 
År 3: 50 % egenfinansiering/50 % finansiering Sociala investeringsmedel.   
 
Ett årligt ramanslag på 1 500 000 kr för Sociala investeringsmedel finns  
 
under Kommunstyrelsen. SEDDs budget uppgår till 1 500 000 årligen under 
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perioden 2017- 2019. Enligt riktlinjerna innebär detta att Barn utbildning 
och kulturnämnden och Socialnämnden för:  
2017 ansöker om 1 350 000 kr från posten Sociala investeringsmedel.  
Egeninsatsen uppgår till 150 000 kr, d.v.s. 75 000 kr vardera från Barn  
utbildning och kulturnämnden och Socialnämnden. 
2018 ansöker om 1 125 000 kr från posten Sociala investeringsmedel.  
Egeninsatsen uppgår till 375 000 kr, d.v.s. 187 500 kr vardera från Barn 
utbildning och kulturnämnden och Socialnämnden. 
2019 ansöker om 750 000 kr från posten Sociala investeringsmedel.  
Egeninsatsen uppgår till 750 000 kr, d.v.s. 375 000 kr vardera från Barn 
utbildning och kulturnämnden och Socialnämnden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Projektet syftar till att förbättra barn och ungdomars förutsättningar att 
lyckas i skolan genom att elever med problematisk skolfrånvaro ska tillbaka 
till skolan och genom att föräldrastödet i kommunen ska utökas. Dessa 
båda områden, skolan och familjen, är de två viktigaste skyddande områ-
dena för att barn och unga inte ska hamna i ett utanförskap. Konsekven-
serna för barn och ungdomar bedöms enbart vara positiva. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att anta samverkansprojektet SEDD för perioden 2018-2020,  
 
att bevilja 1 350 000 kr från Sociala investeringsmedel under 2018, 
 
att bevilja 1 125 000 kr från Sociala investeringsmedel under 2019,  
 
att bevilja 750 000 kr från Sociala investeringsmedel under 2020, 
 
att ett särskilt konto inom Barn utbildning och kulturförvaltningen upprät-
tas, 
 
att en årlig avstämning av projektet delges Kommunstyrelsen, 
 
att projektets utvärdering 2020 delges Kommunstyrelsen. 
 
Underlag 
1. Ansökan om Sociala investeringsmedel. 
2. Beslut Socialnämnden 2017-04-20. 
3. Beslut Barn utbildning och kulturnämnden 2017-03-21. 
4. Riktlinjer för sociala investeringsmedel KS 2012:516. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 202. 
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Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta samverkansprojektet SEDD för perioden 2018-2020,  
 
att bevilja 1 350 000 kr från Sociala investeringsmedel under 2018, 
 
att bevilja 1 125 000 kr från Sociala investeringsmedel under 2019,  
 
att bevilja 750 000 kr från Sociala investeringsmedel under 2020, 
 
att ett särskilt konto inom Barn utbildning och kulturförvaltningen upprät-
tas, 
 
att en årlig avstämning av projektet delges Kommunstyrelsen, 
 
att projektets utvärdering 2020 delges Kommunstyrelsen. 
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§ 243 
 
Elektronisk posthantering i Gällivare kommun  
Dnr KS/2017:2041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet skall återremitteras för genomgång av styrdokumentet. 
 
Ärendebeskrivning 
Fråga om revidering av styrdokumentet Elektronisk posthantering aktuali-
serades på Centrala IT-gruppens möte 2016-11-10. Nämnd- och utred-
ningsenheten fick därefter i uppdrag att revidera dokumentet och detta har 
skett i samråd med IT-strateg. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att anta förslag till styrdokument gällande Elektronisk posthantering i  
Gällivare kommun, 
 
att kommunstyrelsens beslut 2015-06-15 § 149 gällande Elektronisk post-
hantering upphör att gälla. 
 
Underlag 
1. Förslag till Elektronisk posthantering i Gällivare kommun. 
2. Jämförelse mellan tidigare lydelse och förslag på ny lydelse. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 203. 
 
Yrkande 
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling 
 
att ärendet skall återremitteras för genomgång av styrdokumentet. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  51 (84) 
 
 2017-09-25  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons m.fl. förslag till beslut under propo-
sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med Magnus Johanssons m.fl. förslag. 
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§ 244 
 
Revidering av riktlinjer för telefoni i Gällivare kommun  
Dnr KS/2017:2052 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet skall återremitteras för förenkling av riktlinjerna. 
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjer för telefoni för anställda inom Gällivare kommun har reviderats. 
Bedömningen är att dokumenttypen ändras från riktlinje till andra styr-
dokument samt att dokumentet ändrar namn till Styrdokument för telefoni i 
Gällivare kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att anta förslag på revidering av riktlinjer för telefoni i Gällivare kommun, 
 
att kommunstyrelsens beslut 2014-11-24 § 233 upphör att gälla. 
 
Underlag 
1. Reviderat styrdokument. 
2. Jämförelse. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 204. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling yrkar 
 
att ärendet skall återremitteras för förenkling av riktlinjerna. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Jeanette Wäpplings förslag. 
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§ 245 
 
Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar inom projekt i  
Gällivare kommun  
Dnr KS/2016:563 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslaget om riktlinje rörande allmänna handlingar inom projekt i 
Gällivare kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sammanträde av 2017-04-24, § 99 
beslutat att återremittera ett ärende rörande riktlinjer för allmänna hand-
lingar i projekt till berörda förvaltningar för konsekvens-
beskrivningar/analys. 
 
Utredarens bedömning är att Samhällsbyggnadsförvaltningen är den för-
valtning som i huvudsak blir berörd av den nya riktlinjen. I viss utsträckning 
blir även Service- och teknikförvaltningen berörd då den förvaltningen enligt 
förslaget  kommer att överta projekthandlingar då nyproducerade fastighet-
er övergår till ordinarie förvaltning. Utredaren har därför begränsat remiss-
instanserna till dessa två förvaltningar. Vidare har riktlinjen varit föremål för 
behandling på möte med kommunens förvaltningschefer. 
 
Riktlinjen är allmänt hållen så att samtliga kommunala myndigheter ska 
kunna omfattas av den. De intentioner som finns i riktlinjen kommer att 
finnas med i det arbete som planeras rörande framtagande av nya doku-
menthanteringsplaner för de kommunala myndigheterna. 
 
Av remissvaren från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Service- och tek-
nikförvaltningen framkommer att riktlinjen bidrar till att skapa struktur för 
hanteringen av projektdokumentation och dessa förvaltningar ställer sig 
positiva till att riktlinjen antas. 
 
Motiv för riktlinje 
Gällivare kommun befinner sig i dagsläget i ett skede med intensivt arbete i 
genomförande av en samhällsomvandling med anledning av LKAB:s expans-
ion av gruvdriften. 
 
I arbetet skapas en mängd projekt för genomförande av bland annat ny-
byggnation av nya kommunala fastigheter. 
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Utifrån att det i kommunen saknas ett övergripande regelverk för hantering 
av allmänna handlingar i projekt har förslag på riktlinje tagits fram. Riktlin-
jen syftar till att förtydliga vilka typer av handlingar som hanteras i projekt 
och skall också förklara hur dessa handlingar skall behandlas avseende  
registrering och förvaring. Kommunen befinner sig i en situation där ana-
loga handlingar blandas med digitala. Riktlinjen strävar efter att skapa en 
struktur när det gäller de digitala handlingarna. Denna struktur ska i ett 
senare skede göra det möjligt med överföring/paketering till ett e-arkiv. 
 
Med utgångspunkt i den beslutade riktlinjen ska verksamheterna kunna ta 
fram egna rutindokument. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En god struktur på de allmänna handlingarna i projekt underlättar arbete 
såsom utlämnande och arkivläggning. Inte minst bedöms hanteringen av de 
digitala handlingarnas överförande till e-arkiv underlättas genom god struk-
tur. Detta bedöms bidra till en god ekonomisk hushållning. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att anta förslaget om riktlinje rörande allmänna handlingar inom projekt i 
Gällivare kommun. 
 
Underlag 
1. Förslag på riktlinje. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-24 § 99. 
3. Remissvar från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
4. Remissvar från Service- och teknikförvaltningen. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 205. 
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§ 246 
 
Riktlinjer för skyddskommittéer i Gällivare kommun  
Dnr KS/2017:2053 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta riktlinjer för skyddskommittéer, 
 
att kommunstyrelsens beslut 2003-09-08 § 204 upphör att gälla. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till riktlinjer för skyddskommittéer i Gällivare kommun har upprät-
tats då FAS 05 (samverkansavtalet) upphört att gälla. Kommunstyrelsen 
har att besluta om att anta riktlinjer. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslag till beslut innebär ingen direkt påverkan på barn och unga och där-
med har inte deras åsikter inhämtats. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att anta riktlinjer för skyddskommittéer, 
 
att kommunstyrelsens beslut 2003-09-08 § 204 upphör att gälla. 
 
Underlag 
1. Riktlinjer för skyddskommittéer i Gällivare kommun. 
2. Kommunstyrelsen 2003-09-08 § 204. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 206. 
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§ 247 
 
Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd  
Dnr KS/2017:2054 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag på revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnd- och utredningsenheten har uppmärksammat behov av revidering 
av riktlinjer för serveringstillstånd. Kommunen ska jämlikt 8 kap 9 § alko-
hollagen (2010:1622) tillhandahålla information om vad som gäller enligt 
alkohollagen och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av 
föreskrifterna. Riktlinjerna för serveringstillstånd ska ge vägledning i vilka 
hänsyn till lokala förhållanden som Gällivare kommun tar vid tillståndspröv-
ningen samt vad som stadgas i lag och förordning rörande servering av  
alkohol. 
 
Förändringar 
I Gällivare kommun ska tillfälligt serveringstillstånd kunna sökas vid högst 
tio tillfällen per år eller under en sammanhängande period om högst två 
månader. Möjlighet till undantag att kunna få tillstånd för ytterligare till-
fällen är borttagen. Detta då tio tillfällen bedöms vara tillräckligt för tillfälligt 
serveringstillstånd samt att undantagsregeln är svår att bedöma vid hand-
läggning. Det har även tillkommit i riktlinjerna att för tillfällig servering till 
slutet sällskap ges maximalt tio tillstånd per år till sökande. Vid återkom-
mande verksamhet årligen ska permanent serveringstillstånd sökas. Det 
bedöms inte vara tillfällig servering om det sker för ofta och återkommande 
och hänsyn tas även till etablerade restaurangers ekonomiska förutsätt-
ningar och konkurrens på lika villkor. 
 
Tillståndinnehavaren eller av denne utsedd person ska ha tillsyn över serve-
ringen till gästerna. Alla som serverar alkoholdryck har ansvar att serve-
ringen sköts ansvarsfullt och inte till någon under 18 år. För att serverings-
personalen ska ha bättre kontroll på vilka gäster som dricker vad och hur 
mycket ska inte helflaskor sprit, s.k. helrör, ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor 
eller liknande serveras vilket har tillkommit i riktlinjerna för serveringstill-
stånd. Det är inte förenligt med alkohollagens krav på måttlig alkoholserve-
ring att servera detta.  
 
Tillägget finns också för att inte uppmuntra till högre konsumtion. Alkohol-
lagen är en skyddslag med syfte att begränsa skadeverkningar av alkohol. 
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Vid tillfällig servering till allmänheten har det lagts till i riktlinjerna att det 
inte är tillåtet att servera drycker i glas eller glasflaskor. Dryck som serve-
ras ska vara i flaskor och glas av plast eller metallburk av säkerhetsskäl. 
Detta för att det vid festivaler och större arrangemang inte ska bli glaskross 
och föremål som kan användas som tillhyggen. 
 
Den som söker serveringstillstånd ska bedömas som lämplig, det ska finnas 
ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och lagad eller på annat sätt 
tillredd mat ska tillhandahållas under serveringen. Gästerna ska erbjudas 
ett varierat utbud av maträtter. Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till 
ett fåtal enklare rätter. Med ett varierat utbud av maträtter avses ett antal 
förätter, huvudrätter samt efterrätter. Vid stadigvarande servering till all-
mänheten har det tillkommit i riktlinjerna att i Gällivare kommun bör det 
finnas minst tre förrätter, fem huvudrätter och tre efterrätter. Efter kl. 
23.00 ska det finnas minst två enklare rätter. Detta för att det ska vara tyd-
ligt vad som krävs för stadigvarande servering till allmänheten. 
 
Yttranden 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (MBR), socialnämnden och rådet för 
social hållbarhet har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Samtliga 
har inkommit med yttranden. 
 
MBR och rådet för social hållbarhet har efterfrågat förtydligande kring speci-
ficeringen av antalet maträtter i riktlinjerna. Anledningen till att antalet 
maträtter har specificerats i riktlinjerna är att det i alkohollagen ställs krav 
om ett varierat matutbud. Specificeringen av antalet maträtter bedöms 
också viktigt utifrån att prövningen av tillstånd kopplat till matutbudet blir 
tydlig. 
 
MBR har anfört att ett förtydligande kring hamburgare bör göras i riktlinjer-
na vilket därför har specificerat i riktlinjerna genom formuleringen prefabri-
cerade hamburgare. 
 
Socialnämnden har framfört synpunkter kring matutbud i föreslagna riktlin-
jer. Riktlinjerna har därför kompletterats med information om att enklare 
matinrättningar som exempelvis gatukök, caféer och liknande enklare ser-
veringsställen inte ska kunna komma ifråga för serveringstillstånd. Erhåller 
enklare matinrättningar serveringstillstånd ökar utbudet och tillgängligheten 
av alkohol i kommunen. 
 
Socialförvaltningen har vidare haft synpunkter angående dryckeskärl vid 
tillfälliga serveringar till allmänheten. Riktlinjerna har därför kompletterats i 
detta avsnitt. Socialförvaltningen har även kommenterat risken för överser-
vering och alkoholpolitiska olägenheter vid servering av s.k. helrör,  
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ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor etc. Formuleringen i riktlinjerna överens-
stämmer med socialförvaltningens synpunkter. 
 
Rådet för social hållbarhet anser att riktlinjerna är ett viktigt stöd i skapan-
det av ett attraktivt samhälle där man värnar om befolkningens hälsa och 
stödjer den skyddslag som alkohollagen är. Rådet ställer sig frågande om 
detta syfte uppnås genom den utökade detaljeringsgrad som föreslås i de 
nya riktlinjerna avseende exempelvis begränsningar i typer av dryckeskärl. 
Istället lyfter rådet möjligheten till en tydligare skrivning om tillståndhava-
rens ansvar. Utifrån detta kan konstateras att tillståndhavaren har ett 
långtgående eget ansvar att serveringen bedrivs i enlighet med alkoholla-
gen. En viss ökad detaljeringsgrad av riktlinjerna bedöms bidra till en en-
hetligare bedömning vid ansökningsärenden och minska risken för alkohol-
politiska olägenheter som i sig bidrar till ett attraktivare samhälle. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En restriktiv alkoholservering har positiva effekter för både individ och sam-
hälle i form av minskade kostnader av alkoholens skadeverkningar. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Vid ansvarsfull alkoholservering minskar risken att barn och ungdomar ris-
kerar skadeverkningar på grund av alkohol. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 25 september 
2017. 
 
Underlag 
1. Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. 
2. Jämförelse. 
3. Yttrande, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 2017-01-13. 
4. Yttrande, Rådet för social hållbarhet, 2017-02-16. 
5. Yttrande, Socialnämnden, 2017-02-16. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 207. 
 
Yrkande 
Gun Isaxon (MaV) yrkar  
 
att anta förslag på revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. 
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§ 248 
 
Kommunstyrelsens remissvar - Kulturplan för Gällivare kommun  
2018-2021  
Dnr KS/2017:2055 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till yttrande över Kulturplan för Gällivare kommun  
2018-2021, med följande tillägg; 
 
Komplettera mål 1 med ”Ett aktivt kommunalt stöd till föreningarnas konti-
nuerliga arbete är viktigt för att det ska fungera, 

Mål 3 ändras till ”Kultur ska utveckla integration, tillgänglighet och delaktig-
het i tätort och landsbygd samt att användas för att stärka kommunmed-
borgarnas hälsa”. 

Ärendebeskrivning 
Det föreligger ett förslag på kulturplan för Gällivare kommun 2018-2021 
som sänts på remiss till kommunstyrelsen. 
 
Nämnd- och utredningsenheten har berett ärendet. Förslaget har sänts för 
yttrande till kommunchef, förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen samt kommunledningskontorets enhetschefer med kopia till de båda 
kommunalråden. 
 
Följande synpunkter på kulturplanen har inkommit och utgör förslag till ytt-
rande: 
 
Positivt med mål 4 i de lokala målen som berör de nationella minoriteternas 
kulturarv. Detta gå Gällivare är förvaltningskommun för samiska, finska och 
meänkieli. 
 
Kan den strategiska planen också innehålla vilka förvaltningar som arbetar 
med respektive mål samt vilka nyckeltal som ska gälla för respektive mål-
områden utifrån uppföljning? Detta för att slippa ha två dokument (kultur-
plan och handlingsplan). 
 
”Begrepp och förklaringar” skulle kunna finnas med i en bilaga i stället för i 
löpande text. 
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För att knyta ihop kultur och näringslivsarbete på sidan 5/uppnå målen fö-
reslås formuleringen: ”Främja, stimulera och utveckla en lokal/regional 
miljö som erbjuder kreativa näringar en infrastruktur, nätverk och affärs-
utveckling”. Kanske i form av ett (fördjupat) samarbete med Piteå Science 
Park och Kraftfält Norr.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att anta förslag till yttrande över Kulturplan för Gällivare kommun  
2018-2021, med följande tillägg; 
 
Komplettera mål 1 med ”Ett aktivt kommunalt stöd till föreningarnas konti-
nuerliga arbete är viktigt för att det ska fungera, 

Mål 3 ändras till ”Kultur ska utveckla integration, tillgänglighet och delaktig-
het i tätort och landsbygd samt att användas för att stärka Gällivarebornas 
hälsa”. 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 208. 
 
Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar 
 
att anta förslag till yttrande över Kulturplan för Gällivare kommun  
2018-2021, med följande tillägg; 
 
Komplettera mål 1 med ”Ett aktivt kommunalt stöd till föreningarnas konti-
nuerliga arbete är viktigt för att det ska fungera, 

Mål 3 ändras till ”Kultur ska utveckla integration, tillgänglighet och delaktig-
het i tätort och landsbygd samt att användas för att stärka kommunmed-
borgarnas hälsa”. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.  
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§ 249 
 
Sammanträdesplan 2018  
Dnr KS/2017:2083 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta sammanträdesplan för 2018 för kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanträdesplanen för 2018 har planerats utifrån beslutad verksamhets-
process, antagen av kommunstyrelsen 27 oktober 2014 § 191. Planen är 
utarbetad i samverkan med ekonomi och kvalitetsledare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte på-
verka ekonomin utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader. Den 
ekonomiska konsekvensen av eventuella extra sammanträden kan ej be-
räknas i förväg. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 25 september 
2017. 
 
Underlag 
1. Sammanträdesplan 2018. 
2. Aktiviteter sammanträdesplan 2018. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 209. 
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Yrkande 
Margareta Henricsson (NS) yrkar 
 
att anta sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsen,  
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan för 2018 för 
kommunfullmäktige. 
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§ 250 
 
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning  
Dnr KS/2017:2118 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 23 oktober 2017 få en redovisning 
av läget gällande punkt 2 i ärendeuppföljningslistan. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 
 
Underlag 
1. Ärendeuppföljningslista 2017. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (S) yrkar 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 23 oktober 2017 få en redovisning 
av läget gällande punkt 2 i ärendeuppföljningslistan. 
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§ 251 
 
Utredning om lämpliga platser och storlek för upprättande av  
långtidsparkering  
Dnr KS/2017:2035  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att utredningsuppdraget är fullgjort, 
 
att lämna utredningen till service- och tekniknämnden för ställningstagande, 
 
att utredningen därmed anses presenterad för kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Service- och teknikförvaltningen fick som uppdrag av Kommunfullmäktige 
att utreda om lämpliga platser att upprätta en långtidsparkering för hus-
vagnar, släp och liknande i nära anslutning till samhället. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända för utredningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att godkänna att utredningsuppdraget är fullgjort, 
 
att lämna utredningen till service- och tekniknämnden för ställningstagande, 
 
att utredningen därmed anses presenterad för kommunfullmäktige. 
 
Underlag 
1. Kommunfullmäktige 2016-04-11 § 90. 
2. Utredning av uppställningsplats för långtidsparkering. 
3. Service- och tekniknämnden 2017-06-28 § 93. 
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-08-31 § 99. 
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Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 
 
att godkänna att utredningsuppdraget är fullgjort, 
 
att lämna utredningen till service- och tekniknämnden för ställningstagande, 
 
att utredningen därmed anses presenterad för kommunfullmäktige. 
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§ 252 
 
Motion av Johannes Sundelin (S) - Ställningstagande för mångfald och 
att aktivt arbeta mot främlingsfientlighet genom toleransprojekt  
Dnr KS/2017:2056 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet skall återremitteras till barn-, utbildning- och kulturnämnden för 
att få svar på kommunfullmäktiges andra att-sats: att skolans normkritiska 
arbete följs upp och utvärderas i samband med att motionen besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från socialdemokratiska partiet, Johannes Sundelin, 
med förslag om ställningstagande för mångfald och att aktivt arbeta mot 
främlingsfientlighet genom toleransprojektet. Toleransprojektet innebär att 
projektet integreras i skolundervisningen och under ett år träffas elever från 
olika skolor för att prata om allt från intolerans och utanförskap till hur vi 
lever tillsammans i en demokrati.  
 
Kommunfullmäktige 
Motionen har behandlats i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslu-
tade att ärendet ska återremitteras med motivering att kommunen får i 
uppdrag att se över möjligheten om motionärernas intentioner ”om ett 
långsiktigt arbete för mångfald och ökad tolerans” kan inrymmas i det 
normkritiska arbetet skolan idag arbetar efter samt att skolans normkritiska 
arbete följs upp och utvärderas i samband med att motionen besvaras. 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, revide-
rad 2016/Lgr 11. 
VAD skolorna ska arbeta med styrs av skolans läroplan. Skolans mål inom 
området normer och värden är att varje elev 
- kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska vär-
deringar samt personliga erfarenheter, 
- respekterar andra människors egenvärde, 
- tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behand-
ling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, 
- kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 
vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och 
- visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv. 
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Arbetet på skolenheterna 
Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska enligt skollagen 2 kap 9 – 10 
§§ ledas och samordnas av en rektor. Rektorn beslutar om sin enhets inre 
organisation. En naturlig följd av skollagens skrivning är att  
arbetet på skolenheterna inom målområdet normer och värden, liksom inom 
alla andra målområden, organiseras och genomförs på olika sätt. Uppfölj-
ning av skolans normkritiska arbete 
 
Arbetet med kvalitet och inflytande, på nationell-, huvudmanna- och en-
hetsnivå är reglerat i skollagen. Varje huvudman inom skolväsendet ska på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och  
utveckla utbildningen. Arbetet med normer och värden följs upp årligen 
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i enheternas och huvud-
mannens kvalitetsavstämning läsår.  
 
Verksamhetsplan och årsredovisning 
Inom ramen för Barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan 
och årsredovisning till kommunfullmäktige följs det systematiska kvalitets-
arbetet upp årligen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med normer och värden görs inom budgetram. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Syftet med skollagens mål inom området normer och värden är att målen 
anger riktningen på skolans arbete samt de kunskaper som alla elever bör 
ha utvecklat när de lämnar grundskolan. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 25 september 
2017. 
 
Underlag 
1. Motion. 
2. Kommunfullmäktige 2016-04-11 § 92. 
3. Kvalitetsavstämning läsåret 2015/2016. 
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-06-13 § 97. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 210. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  69 (84) 
 
 2017-09-25  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)  
 
att ärendet skall återremitteras till barn-, utbildning- och kulturnämnden för 
att få svar på kommunfullmäktiges andra att-sats: att skolans normkritiska 
arbete följs upp och utvärderas i samband med att motionen besvaras. 
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§ 253 
 
Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) – Maskerings- 
förbud inom kommunala verksamheter  
Dnr KS/2017:2057 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen om maskeringsförbud inom kommunala verksamheter 
med motivering att ett förbud mot all form av klädsel som helt eller delvis 
döljer ansiktet skulle strida mot gällande lagstiftning. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion av Eric Palmqvist (Sd) och Paula Palmqvist (Sd) har 2016-10-03 in-
kommit till Gällivare kommun gällande maskeringsförbud inom kommunala 
verksamheter. 
 
Motionärerna påtalar att kommunens verksamheter ska vara tillgängliga för 
kommunens alla medborgare på lika villkor och att de som nyttjar dessa 
verksamheter måste kunna förvänta sig att få kunna känna sig trygga i sina 
möten med kommunens anställda som är att betrakta som representanter 
för Gällivare kommun i dessa möten. Vidare framför motionärerna att i vissa 
fall som t ex då det gäller hemsjukvård, familjerätt och liknande där den 
enskilde kan förmodas känna sig extra utsatt är detta än viktigare att  
beakta. 
 
Motionärerna skriver vidare att Sverigedemokraterna anser att det inom 
kommunal verksamhet är direkt olämpligt med all sådan klädsel som helt 
eller delvis döljer ansiktet på den anställde givet att det inte rör sig om för 
arbetsuppgiften föreskriven skyddsutrustning. 
 
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att all form av 
klädsel som helt eller delvis döljer ansiktet ska förbjudas inom Gällivare 
kommuns verksamheter där sådan skyddsutrustning som döljer ansiktet 
inte är föreskriven. 
 
Omvärldsbevakning  
Det framgår i regeringsformen (1974:152) 1 kap 2 § att det allmänna ska 
”motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationell 
eller etnisk ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde 
som person”.  
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Vidare framgår det i regeringsformen 2 kap 12 § att ”lag eller annan före-
skrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör 
en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning.” Dessutom är var och en 
gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet enligt regeringsformen  
2 kap 1 §. 
 
I artikel 9 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna skyddas tanke-, samvets- och re-
ligionsfriheten. Det framgår att ”friheten att utöva sin religion eller tro får 
endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som 
i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna 
säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för 
andra personers fri- och rättigheter.” Även Europakonventionen (artikel 14) 
påtalar förbud mot diskriminering: ”Åtnjutandet av de fri- och rättigheter 
som anges i denna konvention skall säkerställas utan diskriminering på nå-
gon grund så som kön, ras, hudfärg, språk,  
religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörig-
het till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.” 
 
Diskrimineringslagen (2008:567) ”har till ändamål att motverka diskrimine-
ring och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (1 
kap 1 §). 
 
Enligt lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall får man inte helt 
eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation på allmän 
plats om man deltar i en allmän sammankomst enligt ordningslagen 
(1993:1617). Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl. 
 
I EU-domstolen har två avgöranden kommit gällande religiös diskriminering 
på arbetsplatsen (mål C-157/15 och mål C-188/15). Enligt EU-domstolen är 
det inte diskriminerande att förbjuda huvudduk så länge det är en inter re-
gel som förbjuder alla anställda att bära politiska, filosofiska och religiösa 
symboler. 
 
Enligt dagens juridik är de två avgörandena i EU-domstolen de första o sitt 
slag och innebär egentligen inte något banbrytande för svensk rätt. Det står 
att domarna ”tydliggör  
enbart vad svensk diskrimineringslag redan ger uttryck för och som arbets-
givare i Sverige är skyldiga att följa, det vill säga att ett förbud att bära 
bland annat religiösa symboler på arbetsplasten med hänvisning till princi-
pen om neutralitet, 
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inte behöver utgöra direkt diskriminering men eventuellt indirekt diskrimi-
nering om det saknas en objektiv och rimligt motivering för att ha ett så-
dant krav.” 
 
Bedömning 
I det svenska samhället är individens självbestämmande stor så länge den 
inte bryter mot gällande lagstiftning. Det gäller t ex individens klädsel och 
utseende. Bedömningen görs att ett förbud mot att helt eller delvis dölja 
ansiktet i Gällivare kommun skulle strida mot principerna i regeringsformen 
och Europakonventionen samt mot övrig lagstiftning inom området. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige be-
sluta 
 
att avslå motionen om maskeringsförbud inom kommunala verksamheter 
med motivering att ett förbud mot all form av klädsel som helt eller delvis 
döljer ansiktet skulle strida mot gällande lagstiftning. 
 
Underlag 
1. Motion. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 211. 
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§ 254 
 
Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) - Införande av 
Bunkeflomodellen i Gällivares skolor  
Dnr KS/2017:2058 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen skall avslås med hänvisning till skollagens skrivning om att det 
är rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och det pedagogiska 
arbetet. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Sverigedemokraterna, Eric Palmqvist och Paula 
Palmqvist med förslag om att Gällivare kommun med Bunkeflomodellen som 
utgångspunkt skall utse en skola/klass som på försök skall bedriva sin 
undervisning i enlighet med intentionerna i Bunkeflomodellen samt att  
Gällivare kommun efter att en pilotstudie gjorts utvärderar försöket och vid 
positivt utfall permanentar modellen i Gällivares grundskolor. Skollagen 
(2010:800). Skollagen 2 kap 9 – 10 §§ reglerar ledningen av utbildningen. 
Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en 
rektor. Rektor beslutar om sin enhets inre organisation. Vilket i praktiken 
innebär att staten har definierat VAD skolorna ska göra och rektor styr HUR 
arbetet ska organiseras, följas upp och utvecklas. Enligt skollagen är det 
rektor som äger beslutanderätten att ansluta sig till en viss modell.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förlag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige be-
sluta 
 
att motionen skall avslås med hänvisning till skollagens skrivning om att det 
är rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och det pedagogiska 
arbetet. 
 
Underlag 
1. Motion. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-06-13 § 98. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 212.  
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§ 255 
 
Motion av Bror Wennström (MaV) - Utländska riskkapitalbolags  
inbladning i kommunens vård-, omsorgspolitik  
Dnr KS/2017:2059 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet skall återremitteras till socialnämnden för ett förtydligande av 
svaret. 
 
Ärendebeskrivning 
Malmfältens väl har inlämnat rubricerad motion med hemställans begäran 
att det tillsätts en arbetsgrupp som ska utarbeta en gemensam samsyn i 
organiserandet och planerandet av kommunens vård- och omsorgsverk-
samhet samt att avtalet med Allocate Software ska sägas upp. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige be-
sluta 
 
att avslå motionen då socialnämnden har de resurs som behövs för att full-
följa sitt uppdrag inom vård- och omsorg. 
 
Underlag 
1. Motion. 
2. Socialnämnden 2017-06-08 § 83. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 213. 
 
Yrkande 
Gun Isaxon (MaV) yrkar 
 
att ärendet skall återremitteras till socialnämnden för ett förtydligande av 
svaret. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Gun Isaxons förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i en-
lighet med Gun Isaxons förslag.  
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§ 256 
 
Motion av Birgitta Larsson (S) och Magnus Johansson (S) - Drift- och 
investeringsanalys avseende de nya verksamhetslokalerna  
Dnr KS/2017:2047 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen anses besvarad då arbetet pågår. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån mot eget lagt 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion av Birgitta Larsson (s) och Magnus Johansson (s) gällande drift- och 
investeringsanalys avseende de nya verksamhetslokalerna har inkommit 
2017-02-06 till Gällivare kommun. 
 
Motionärerna påtalar att Gällivare kommun står inför det faktum att många 
verksamhetslokaler i Malmberget måste rivas med anledning av att LKAB 
behöver komma åt marken. Det handlar om att ersätta äldreboenden, gym-
nasieskolan, Solkattens fritids- och korttidsboende, sporthall mm. Motion-
ärerna framför att detta till största delen bekostas av LKAB då kommunen 
får en påse pengar för att återuppbygga verksamhetslokaler och att redan 
idag ses stora byggnader växa fram.  
 
Vidare skriver motionärerna att man även på planeringsstadiet ser stora 
byggnader växa fram på pappret men att det man inte får någon konkret 
siffra på är driftskostnader på alla dessa investeringar. Motionärerna har 
fått till sig att detta kommer ske i och med effektmål som ska tas fram för 
alla verksamheter samt att dessa preciseras allt eftersom projekten fram-
skrider. Motionärerna skriver att effektmålen ska vara satta innan beslut 
fattas om genomförande och att det också ska finnas redovisat driftkostna-
der i budgetprocessen i samband med äskandet av investeringsmedel. 
 
Motionärerna påtalar att då den ekonomiska aspekten vad gäller avskriv-
ningar, investering och drift är av oerhörd betydelse samt att det i Gällivare 
kommun handlar om flera stora verksamhetslokaler som ska byggas paral-
lellt så är det av stor vikt att få ett någorlunda samlat grepp kring investe-
ringskostnader, avskrivningskostnader och drift för de byggnader som är 
under uppförande nu samt för de som ska byggas. 
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För att få svar på vilka driftskostnader som följer i spåren av alla nya inve-
steringar föreslår motionärerna att en extern resurs ser över det totala byg-
gandet kring verksamhetslokaler – hur ska kommunen bygga smartast och 
mest hållbart utifrån att kommunen ska bygga flera nya verksamhetslokaler 
i stort sett samtidigt. Motionärerna föreslår även att samtidigt utreda drift-
kostnader för personal, underhåll, samnyttjande mm vad gäller de nya 
verksamhetslokalerna.  Vidare föreslår motionärerna att även ta fram av-
skrivningskostnaderna för en längre tidsperiod samt hur det påverkar kom-
munens framtida budget. 
 
Lägesbild 
Kommunen har haft en extern resurs för att ta fram ett förslag på verksam-
hetslokaler i Gällivare Centrum, vilket resulterat i programmet ”Dundret 
city”. Detta förslag ligger till grund för byggandet av Kunskapshuset, Multi-
aktivitetshuset samt, delvis byggandet av Is- och Evenemangsarena. Ytter-
ligare utredningar som gjorts i kommunen är framtidens äldreboende som 
ligger till grund förbyggandet av vård- och omsorgsboenden samt den skol-
strukturutredning som ligger till grund för framtidens skolstruktur. Kommu-
nen har således i ett tidigt skede anlitat externa resurser för att vara be-
hjälplig i framtagandet av  
underlag för att bedöma vilka volymer och vilka funktioner som kommer att 
efterfrågas i de kommande byggnationerna av nya verksamhetslokaler. 
 
Varje byggprojekt bedrivs i olika faser t ex förstudie, projektutveckling och 
genomförande. Innan projektet lämnar varje fas så passerar projektet s.k. 
beslutsgrindar. Inför varje beslutsgrind tas det fram beslutsunderlag i form 
av projektmål, effektmål, riskanalyser, kalkyler, driftkonsekvenser, prelimi-
nära hyresavtal mm. De ekonomiska kalkylerna utvecklas i den takt som 
projektet fortskrider. Beställaren fattar beslut om genomförande. Handlar 
det om ett s.k. samhällsbyggnadsprojekt så är kommunstyrelsen beställare. 
Inför beslut om genomförande så skall samtliga ovanstående underlag vara 
kända för beslutsfattaren. Detta innebär att de kostnader som motionärerna 
efterfrågar skall vara kända och möjliga att beräkna, utifrån de kalkylmäss-
iga förutsättningarna, innan beslut fattas om genomförande av projekt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nya investeringar innebär löpande kostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nya verksamhetslokaler är positivt för barn och ungdomars verksamheter. 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  78 (84) 
 
 2017-09-25  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige be-
sluta 
 
att motionen anses besvarad då arbetet pågår. 
 
Underlag 
1. Motion. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 214. 
 
Yrkande 
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att bifalla motionen. 
 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 
 
att motionen anses besvarad då arbetet pågår. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons m.fl. förslag mot Henrik Ölvebos för-
slag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordfö-
rande att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet 
med Henrik Ölvebos förslag. 
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§ 257 
 
Motion av Ulf Normark (S), Birgitta Larsson (S) och Claes Danell (S) 
Räddningstjänstens lokaler  
Dnr KS/2017:2060 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap har lämnat ett åtgärdsförslag för räddningstjänsten i Gälli-
vare kommun för anpassning och ombyggnad av befintlig räddningscentral 
som ansvarig nämnd behöver ta ställning till, 
 
att planberedskap finns angående byggbar mark för bostäder. 
 
Reservation 
Birgitta Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån mot eget lagt 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion av Ulf Normark (s), Birgitta Larsson (s) och Claes Danell (s) gällande 
räddningstjänstens lokaler har inkommit 2017-04-06 till Gällivare kommun. 

Motionärerna påtalar att samhällsomvandlingen kräver att nya tomter hittas 
för att för att kunna bygga nya bostäder. Vidare framför motionärerna att 
räddningstjänstens lokaler är gamla, slitna och inte riktigt uppfyller de be-
hov som finns idag. Motionärerna ser fördelar med att räddningstjänstens 
lokaler inte är mitt i centrum. 
 
Motionärerna föreslår att Gällivare kommun utreder möjligheten att bygga 
nya lokaler för räddningstjänsten t ex vid flygplatsen i Gällivare eller annan 
strategisk plats. Vidare föreslår motionärerna att räddningstjänstens lokaler 
rivs och ersätts med bostäder. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdrag att 
stödja samhällets räddningsorgan när det gäller utveckling av organisation, 
ledning och ledningsmetoder. Åtgärder som stärker räddningstjänstens led-
ningsförmåga stöttas av MSB. 
 
MSB stödjer kommuner vid produktion av räddningscentraler och kommu-
nala ledningsplatser. De stödjer med teknisk rådgivning och information 
gällande säkerhet och robusthet i kommunalteknisk försörjning. I rädd-
ningstjänstens ledningssystem utgör räddningscentralen stommen. 
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Bidrag kan ges med max 50 procent av kostnaden för åtgärder i den tek-
niska infrastrukturen som bidrar till att öka räddningstjänstens ledningsför-
måga. 
 
MSB har 2017-03-30 lämnat åtgärdsförslag som innehåller beskrivningar av 
förekommande lokaler och system som ingår i räddningstjänstens lokaler 
för krisledning. Det framgår i åtgärdsförslaget vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att säkerställa räddningstjänstens lokaler och försörjningsutrust-
ning. Det framgår även hur stor del av åtgärdskostnaderna som är bidrags-
berättigade. För att få statsbidraget behöver kommunen och räddnings-
tjänsten ta beslut om att genomföra föreslagna åtgärder och ansöka om 
bidrag hos MSB. Beslut om bidrag, inklusive reservation av bidragsmedel, 
sker sedan av MSB. Efter att åtgärderna är genomförda och ersättningsbe-
siktning är godkänd sker reglering av beslutat bidrag via en rekvisition som 
tillhandahålls från MSB. 
 
MSB har föreslagit viss form av upprustning i delar av lokalerna samt viss 
teknikutrustning. För att få bidraget behöver kommunen följa åtgärdsförsla-
get och bekosta viss del av upprustningen. Beslut gällande om kommunen 
ska följa åtgärdsförslaget är ännu inte taget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Enligt åtgärdsförslaget är summan från MSB beräknad till 5 770 000 kr och 
statligt bidrag som ges beräknas till 2 885 000 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Positivt för hela samhället, inklusive barn och unga, med en anpassning och 
ombyggnad av räddningscentralen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige be-
sluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap har lämnat ett åtgärdsförslag för räddningstjänsten i Gälli-
vare kommun för anpassning och ombyggnad av befintlig räddningscentral 
som ansvarig nämnd behöver ta ställning till, 
 
att planberedskap finns angående byggbar mark för bostäder. 
 
Underlag 
1. Motion. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 216. 
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Yrkande 
Birgitta Larsson (S) yrkar 
 
att bifalla motionen. 
 
Jeanette Wäppling (V) yrkar 
 
att avslå motionen med hänvisning till att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap har lämnat ett åtgärdsförslag för räddningstjänsten i Gälli-
vare kommun för anpassning och ombyggnad av befintlig räddningscentral 
som ansvarig nämnd behöver ta ställning till, 
 
att planberedskap finns angående byggbar mark för bostäder. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäpplings förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Jea-
nette Wäpplings förslag. 
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§ 258 
 
Information ägarsamråd Inlandsbanan AB (IBAB) 4.0  
Dnr KS/2017:2147 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde information ägarsamråd. 
 
Bernt Nordgren, Inlandsbanan AB, informerar inför ägarsamråd för Inlands-
banan AB 4.0.  
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§ 259 
 
Marknadsföringskoncept samhällsomvandlingen 
Dnr KS/2016:751 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ur balanskonto 299202 ansvar 17101 aktivitet 1895, anvisa 1 100 tkr till 
verksamhet 22002 objekt ”Informationscenter” med ansvar 15401 för bud-
getåret 2018, 
 
att finansiering av Informationscenter fr.o.m. 2019 hanteras i samband med 
ordinarie budgetprocess 2019-2021. 
 
Jäv 
Margareta Henricsson (NS) anför jäv och deltar varken vid överläggning  
eller beslut. 
 
Ajournering  
Kl. 16:40-16:45. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid föregående sammanträde beslutat 
att etablera ett informationscenter för samhällsomvandlingen med place-
ringen i fastigheten Arcaden, enligt en principskiss som Utvecklingsenheten 
tillsammans med fastighetsägaren presenterat. Vidare beslutades att gå 
vidare med utställningskoncept alternativ 2, till en driftkostnad av 1 370 tkr 
per år, med medelsanvisning från samhällsomvandlingen. 
 
Utvecklingsenheten har fått uppdrag att föreslå en investeringskalkyl för 
etableringen samt föreslå finansiering. Investeringen är kostnadsberäknad 
till maximalt 2 500 tkr för utställningskonceptet och 1 500 tkr för investe-
ring i lokalen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering av etableringen sker genom medel avsatta för samhällsom-
vandlingen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms positivt för barn och ungdomar då de utgör en av målgrup-
perna för insatsen. 
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Förslag till beslut 
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att för budgetåret 2017 ur medel ”Samarbetsavtal” 16101 20002 anvisa 
2 500 tkr till investeringsprojektkonto inventarier med ansvar 15401, och 
1 500 tkr till driftprojektkonto för iordningställande av lokaler med ansvar 
15401,  
 
att ur balanskonto 299202 ansvar 17101 aktivitet 1895, anvisa 1 100 tkr till 
verksamhet 22002 objekt ”Informationscenter” med ansvar 15401 för bud-
getåret 2018, 
 
att finansiering av Informationscenter fr.o.m. 2019 hanteras i samband med 
ordinarie budgetprocess 2019-2021 
 
Underlag 
1. Utredning Utvecklingsenheten. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 184. 

 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar 
 
att ur balanskonto 299202 ansvar 17101 aktivitet 1895, anvisa 1 100 tkr till 
verksamhet 22002 objekt ”Informationscenter” med ansvar 15401 för bud-
getåret 2018 
 
att finansiering av Informationscenter fr.o.m. 2019 hanteras i samband med 
ordinarie budgetprocess 2019-2021. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Jeanette Wäpplings förslag. 
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