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§1
Delgivningar
KS/2017:2136

107

Kommunstyrelsen beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över ändring och
utökning av detaljplanen efter behov avseende möjligheter till stallplatser,
att i övrigt lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär:
17:52 – Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm för år 2018.
17:53 – Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2018.
17:54 – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
för år 2018.
17:56 – Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform.
17:57 – En ny kommunallag.
17:60 – Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2018 för lokaler med avtal
knutna till konsumentprisindex, KPI.
17:62 – Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr.o.m.
2018.
17:64 – Omsorgsprisindex (OPI)
17:67 – Redovisningsfrågor 2017 och 2018.
17:68 – Budgetförutsättningar för åren 2017-2021.
Utdragsbestyrkande
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17:69 – Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2017, 2018 och 2019.
17:70 – Politisk information i skolan.
2. Ks 2017:2639 133
Migrationsverket har den 1 december 2017 inkommit med en skrivelse
avseende fastställd årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2018, dnr 7.1-2017-129869.
3. Ks 2017:2610 133
Migrationsverket har den 28 november 2017 inkommit med information
avseende att avvecklingen av tillfälliga boendeplatser fortsätter 2018, dnr
7.1-2017-127030.
4. Ks 2017:2650 133
Migrationsverket har den 5 december 2017 inkommit med missiv avseende att delutbetalning av statlig ersättning ska minska kommunernas
ersättningsanspråk, dnr 7.1-2017-129919.
5. Ks 2017:2676 133
Migrationsverket har den 14 december 2017 inkommit med missiv avseende 390 miljoner som ska hjälpa ensamkommande at stanna kvar i
kommunen betalas ut i december 2017, dnr 7.1-2017-126327.
6. Ks 2017:2358 047
Boverket har den 15 november 2017 beslutat enligt förordningen
(2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande, dnr
4994/2017.
7. Ks 2017:2566 133
Länsstyrelsen Norrbotten har den 10 november 2017 beslutat om fördelning av anvisningar till kommuner, dnr 851-14178-2017.
8. Ks 2017:2691 430
Länsstyrelsen Norrbotten har den 20 december 2017 beslutat om
bildande av naturreservatet Puoutavare i Gällivare och Överkalix kommuner, dnr 511-11517-2016.
9. Ks 2017:2583 110
Länsstyrelsen Norrbotten har den 17 november 2017 beslutat om valdistriktsindelning i Gällivare kommun, dnr 201-9274-2017.

Utdragsbestyrkande
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10. Ks 2017:2688
430
Länsstyrelsen Norrbotten har den 20 december 2017 inkommit med
underrättelse om bildande av naturreservatet Karsberget i Gällivare
kommun, dnr 511-12788-2017.
11. Ks 2017:2689
430
Länsstyrelsen Norrbotten har den 20 december 2017 inkommit med
underrättelse om bildande av naturreservatet Hippatj i Gällivare kommun, dnr 511-13196-2017.
12. Ks 2017:2373
534
Länsstyrelsen Västernorrland har den 20 december 2017 beslutat om
kameraövervakning med drönare avseende uppföljning av flottledspåverkade vattendrag, dnr 211-8413-2017.
13. Ks 2017:2631
007
Revisorerna i Gällivare kommun har den 28 november 2017 inkommit
med revisionsrapport avseende beredning av motioner m.fl. demokratifunktioner samt remisshantering, Gällivare kommun samt slutdokument.
14. Ks 2017:2673
007
Revisorerna i Gällivare kommun har den 13 december 2017 inkommit
med revisionsrapport gällande samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning, Gällivare kommun samt slutdokument.
15. Ks 2017:2652
770
Norrbottens Läns Landsting, region Norrbotten har den 6 december 2017
inkommit med en skrivelse angående att vårdplatser i länet är ansträngt.
16. Ks 2017:2707
829
Camp Ritsem AB har den 28 december 2017 inkommit med ansökan om
fortsatt drift av Camp Ritsem, samt en redogörelse av åtgärder som är
gjorda på campen.
17. Ks 2017:2520
260
Medborgare har den 27 oktober inkommit med en skrivelse angående
möjligheter till stallplatser.
Svar till medborgare angående stallplatser från kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschefen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
18. Ks 2017:2404
250
Kontrollansvarig för byggnationer på Repisvaara har den 10 oktober 2017
inkommit med en skrivelse angående exploateringen på Repisvaara
södra.
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19. Ks 2017:2600
345
Medborgare som är ägare till fastigheter på Repisvaara etapp 1 har den
21 november 2017 inkommit med en skrivelse angående anslutningspunkter för VA.
20. Ks 2017:2567
231
Medborgare som är ägare till fastighet på Repisvaara södra har den
12 november inkommit med en skrivelse angående byggnationen på
Repisvaara.
21. Ks 2017:2143
107
Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, nyhetsbrev december 2017.
22. Ks 2017:2142
107
Norrbottens kommuner, nyhetsbrev december 2017.
23. Ks 2017:2151
106
Energikontor Norr, nyhetsbrev december 2017.
24. Ks 2017:2148
265
Laponia, protokoll 2017-12-12.
25. Ks 2017:2136
107
Ungdomsrådet, protokoll 2017-10-12.
26. Ks 2017:2597
003
Arvodesreglementet för Gällivare kommun.
27. Ks 2017:2143
107
Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, protokoll 2017-10-27.
28. Protokoll har inkommit från:
Barn-, utbildning och kulturnämnden, 2017-12-04
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 2017-11-30
Kommunala pensionärsrådet, 2017-12-01
Rådet för funktionshinderfrågor, 2017-12-07.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över ändring och
utökning av detaljplanen efter behov avseende möjligheter till stallplatser,
att i övrigt lägga delgivningarna till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§2
Delegationsbeslut
Ark/2017:3

004

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga upprättad förteckning över delegationsanmälningar till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut:
1. Ks 2017:2444 050
2017-11-22 att anta anbud från Cr8 Gym & Fitness AB avseende styrketräning för kommunanställda.
2. Ks 2017:2406 533
2017-11-28 att avge remissvar avseende Trafikverkets flygutredning TRV
2016/96125.
3. Ks 2017:2543 808
2017-11-28 att lämna stöd till rabatt på liftkort för ungdomar 8-18 år
skriva i Gällivare, med 500 kr per kort upp till maximalt 250 000 kr.
Erbjudandet gäller till och med 31 december 2017.
4. Ks 2017:2415 511
2017-10-25 att avge remissvar avseende ansökan från Svenska
Samernas Riksförbund om tillfälligt skoterförbud i sammanhängande
områden över kommungränserna ovan trädgränsen, under perioden
2 maj - 30 juni 2018, dnr 523-12082-2017.
5. Ks 2017:2440 050
2017-12-05 att anta anbud avgivet av Länsförsäkringar Norrbotten avseende egendomsförsäkring (exkl. tjänsteresa) med självrisk på 5,5,5 Bb
samt ansvarsförsäkring (50 mkr) alt 1 med självrisk 0,5 Bb.
att avseende tjänstereseförsäkring anta anbud avgivet av Europeiska
ERV.
6. Ks 2017:2696
2017-12-22 att utse tre personer till kulturambassadörer för Gällivare
kommun.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen
tillsammans med VD för Top Bostäder AB fattat följande beslut:
7. Ks 2017.2231 050
2017-12-04 att anta Eriksson Center som entreprenör avseende Leverans
och montage av elkapitalvaror, köksutrustning (vitvaror), tvättutrustning,
hushållsmaskiner/redskap mm för perioden från beslutsdatum t o m
2019-12-23 med rätt för beställaren att förlänga avtalet 1 år.
Rådet för social hållbarhet har genom folkhälsotrategen på delegation av
kommunstyrelsen fattat följande beslut:
8. Ks 2017:2372
2017-11-21 att avge synpunkter på sakgranskning av Norrbottens folkhälsostrategi.
9. Följande protokoll
- Kommunstyrelsens
- Kommunstyrelsens
- Kommunstyrelsens

har inkommit:
arbetsutskott 2017-11-13.
arbetsutskott 2017-12.18.
arbetsutskott 2017-12-19.

Utdragsbestyrkande
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§3
Information samhällsomvandlingen
KS/2018:14

100

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunstyrelsens sammanträden informerar
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om det aktuella
läget gällande samhällsomvandlingen.
Lennart Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
informerar om:
-

Förhandlingar LKAB
Entreprenader
Personella resurser.
Revisionsrapport
Multiaktivitetshuset
Kunskapshuset.

Utdragsbestyrkande
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§4
Revisorernas årliga ansvarsutövande, Gällivare kommun 2017
KS/2018:60

007

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är styrelsens och
övriga nämnders ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig del av revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt uppdrag
från fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och
resultatet i förhållande till fullmäktiges uppdrag.
Vid dagens sammanträde för 2017-års verksamhet har revisionen beslutat att genomföra den årliga ansvarsutövningen med inriktning på:
- Enkät till ledamöterna avseende verksamhetens mål, ekonomiska mål,
internkontroll, uppsiktsplikt.
Underlag
1. Enkät.

Utdragsbestyrkande
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§5
KS kurser, konferenser, samt återkoppling
KS/2018:12

100

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. SKL demokrati - Demokratidagen 2018, 14 mars 2018, Stockholm.

Utdragsbestyrkande
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§6
Kommunchefens rapport
KS/2018:13

100

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar Mats Pettersson, kommunchef, om
pågående ärenden och aktuella händelser.
Mats Pettersson, kommunchef informerar om:
- Rekrytering
- Flyget.

Utdragsbestyrkande
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§7
Struktur för hållbarhetsarbetet i Gällivare kommun
KS/2017:2623

012

Kommunstyrelsen beslutar
att anta projektförslaget ”struktur för hållbarhetsarbete i Gällivare kommun”,
att påbörja steg 1 ”Förarbete” och se över dokumentsamlingen samt
struktur för den,
att ärendet lyfts upp för vidare beslut på kommunstyrelsens sammanträde i juni.
Reservation
Birgitta Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ajournering
Kl. 15:40-15:50
Ärendebeskrivning
Under 2015/2016 togs många nya strategiska planer fram inom Gällivare
kommun. Strukturen och innehållet i dokumenten var inte standardiserade och planerna speglade olika perspektiv men målsättningarna var de
samma. Målsättningarna i kommunens planer och program blev svåra att
efterleva eftersom de ökade i mängd till över 120 st.
Ett grundkoncept för att minska antalet planer presenterades för kommunalråden och dåvarande kommunchef och ett uppdrag gavs att fortsätta konkretisera projektet med start 2016.
Behovet av att samverka kring flera perspektiv inom det sociala hållbarhetsområdet resulterade i ett förslag till ny organisationsstruktur för alla
samråd och interna arbetsgrupper. Förslaget presenterades för förvaltningscheferna, föregående kommunchef, kommunalråd och nämndsordföringar. Ett uppdrag gavs att fortsätta arbetet med det interna sociala
hållbarhetsarbetet och 2016 tog Kommunfullmäktige beslut gällande inrättandet av ett Råd för social hållbarhet.
De båda uppdragen har utmynnat i ett kommunövergripande projektförslag för kommunens hållbarhetsarbete. Projektförslaget ”Struktur för
Utdragsbestyrkande
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hållbarhetsarbetet i Gällivare kommun” kommer att pågå som projekt
under tiden 2018-2021. Projektetförslaget omfattar fem områden; Gällivare kommuns dokumentsamling, planer och lagstyrning, intern organisation, extern samverkan och dialoger samt budget, bidrags- och medelsfördelning. Förslaget har presenterats för FC-gruppen den 1 november 2017. Förvaltningscheferna anser att projektet möter flera av de utmaningar som finns i kommunen. De har godkänt förslaget och beslutat
att ärendet ska lyftas till Kommunstyrelsen för beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Projektet kommer under denna fyra årsperiod 2018-2021 att kräva personella resurser i form av förvaltningsrepresentanter (BAS), planägare/
samrådshandläggare, utredare och andra nyckelpersoner. Beräknad
tidsåtgång motsvarar en tjänst (100 %) årligen i 4 år uppdelat på förvaltningarna. Ev. utredarresurser tillkommer. Utöver detta kommer processledarna att utgöras av kvalitetsledare (50 %) och folkhälsostrateg
(75 %). Dessa resurser kommer att lösas inom ramen för befintlig verksamhet.
Projektet kommer att kräva finansiella resurser till dialogmöten, undersökningar och enkäter och utbildningsseminarium till en kostnad av
125 000/år i fyra år d.v.s. perioden 2018-2021. Dessa medel föreslås tas
från de sociala investeringsmedlen. Sociala Investeringsmedel ska enligt
riktlinjer antagna 2013 vara ett sätt att stimulera till nytänkande och
ökad samverkan samtidigt som mänskliga vinster görs och kommunala
kostnader minskar. Projekt som framtas ska vara i linje med kommunens
övergripande mål. Syftet ska vara att minska utanförskapet i samhället.
En prioriterad målgrupp är barn och unga. Satsningarna ska genomföras
med ett nämndsövergripande perspektiv med krav på egenfinansiering
enligt en särskild modell. Projekt har en tidsgräns på 3 år. Projektet ”
Struktur för hållbarhetsarbetet i Gällivare kommun” går i linje med syftet
för de sociala investeringsmedlen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19 § 309, att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 15 januari 2018, samt
att bjuda in Catharina Gustafsson, folkhälsostrateg och Tim Zedig, kvalitetsledare, till kommunstyrelsens sammanträde 15 januari 2018 för redovisning av ärendet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet syftar till att stärka den sociala, ekologiska och ekonomiska
hållbarheten i Gällivare kommun. Avsikten är att detta kommer att gynna
barn och unga både på kort och lång sikt. Ett särskilt fokus i arbetet
kommer att finnas på gruppen barn och unga för att ge kommunen bättre
förutsättningar för att stärka denna målgrupp.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta
att anta projektförslaget ”Struktur för hållbarhetsarbetet i Gällivare
kommun”,
att finansiera projektet med 125 000 kr årligen under perioden
2018-2021 från Sociala investeringsmedel,
att upprätta ett särskilt konto inom Kommunledningskontoret.
Underlag
1. Projektförslag ”Struktur för hållbarhetsarbetet i Gällivare kommun”.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-19 § 309.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att anta projektförslaget ”struktur för hållbarhetsarbete i Gällivare kommun”,
att påbörja steg 1 ”Förarbete” och se över dokumentsamlingen samt
struktur för den,
att ärendet lyfts upp för vidare beslut på kommunstyrelsens sammanträde i juni.
Birgitta Larsson (S) yrkar
att anta projektförslaget ”Struktur för hållbarhetsarbetet i Gällivare
kommun”,
att finansiera projektet med 125 000 kr årligen under perioden
2018-2021 från Sociala investeringsmedel,
att upprätta ett särskilt konto inom Kommunledningskontoret, samt
att tillsätta en styrgrupp från kommunstyrelsen bestående av en ordinarie från majoriteten och en ordinarie från oppositionen + ersättare,
att en avstämning sker årligen till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag mot Birgitta Larssons
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette
Wäpplings förslag.
Utdragsbestyrkande
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§8
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
KS/2017:2604

003

Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen,
att reviderad delegationsordning träder i kraft den 1 februari 2018.
Ärendebeskrivning
Utifrån att en ny kommunallag 2017:725 träder i kraft 1 januari 2018 har
en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning genomförts.
Lagparagraferna har uppdaterats gentemot nya kommunallagen, en
översyn att övriga lagrum är gällande har gjorts och förslag till tillägg införts utifrån nya kommunallagen 2017:725 som faller ner på kommunstyrelse.
Gällande delegationsordning KS/2015:788 ligger som underlag.
Förslag till reviderad delegationsordning föreligger.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-18 § 302, att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 15 januari 2018, samt
att bjuda in ansvarig handläggare Annetthe Eriksson till kommunstyrelsens sammanträde 15 januari 2018 för information om ändringarna i delegationsordningen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen att besluta
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen,
att reviderad delegationsordning träder i kraft den 1 februari 2018.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Gällande delegationsordning.
2. Förslag till ny delegationsordning.
3. Jämförelsedokument gällande och förslag till ny delegationsordning.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 302.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen,
att reviderad delegationsordning träder i kraft den 1 februari 2018.

Utdragsbestyrkande
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§9
Revidering av kommunstyrelsens reglemente
KS/2017:2408

003

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 mars 2018.
Ärendebeskrivning
Utifrån att en ny kommunallag 2017:725 träder i kraft 1 januari 2018 har
en översyn av kommunstyrelsens reglemente genomförts.
Förutom redaktionella ändringar har lagparagraferna uppdaterats gentemot nya kommunallagen, en översyn att övriga lagrum är gällande har
gjorts och förslag till tillägg införts utifrån nya kommunallagen 2017:725
som faller ner på kommunstyrelse.
Gällande reglemente KS/2016:531 ligger som underlag.
Förslag till reviderat reglemente föreligger.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-18 § 303, att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 15 januari 2018, samt
att bjuda in ansvarig handläggare Annetthe Eriksson till kommunstyrelsens sammanträde 15 januari 2018 för information om ändringarna i reglementet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 mars 2018.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Gällande reglemente.
2. Förslag till nytt reglemente.
3. Jämförelsedokument gällande och förslag till nytt reglemente.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 303.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 mars 2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig
aktuell information
KS/2018:15

101

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen
ta upp information från de kommunala råden samt annan aktuell information.
Maria Åhlén (S) informerar från ungdomsrådets sammanträde.
Pernilla Fagerlönn (V) informerar från samrådsgruppen för minoritetsspråks sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Uppföljning motioner
KS/2018:22

101

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga upprättad förteckning över motioner till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Uppföljning motioner.
Underlag
1. Förteckning över motioner.

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Sekreterarresurs till nämnd- och utredningsenheten
KS/2017:2582

022

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja medel till nämndsekreterare 0,5 tjänst för 2018 med 250 tkr,
att medel till denna tjänst tas från balanskonto 299202, ansvar 17101,
aktivitet 1895 som anvisas till ansvar 15501, verksamhet 9239,
att från 2019 och framåt hanteras denna resurs inom ramen för sedvanlig
budgetprocess.
Ärendebeskrivning
Den utökning av antalet extra sammanträden som har skett under de
senaste åren samt tillkomsten av samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott från 2013 samt ett nytt utskott för barn- utbildning och kulturnämnden från 2016 har inneburit utökade arbetsuppgifter för gruppen sekreterare/registrator inom nämndoch utredning. För att klara av dessa utökade arbetsuppgifter är bedömningen att resurser behöver tillföras till gruppen. Den resurs som tydligast saknas är utifrån det merarbete som tillkommit genom hantering av
handlingar/ärenden till och från den nya förvaltningen och det nya utskottet inom kommunstyrelsen. En resurs om 0,5 tjänst beräknas för
detta merarbete.
Ekonomiska konsekvenser
En resurs om nämndsekreterare 0,5 tjänst beräknas kosta 250 tkr, inklusive PO samt semesterersättning. Medel till denna resurs för 2018 föreslås tas från pengar riktade till samhällsomvandlingen, balanskonto
299202, ansvar 17101, aktivitet 1895. Medel anvisas till ansvar 15501,
verksamhet 9239. Från 2019 får denna resurs hanteras inom sedvanlig
budgetprocess.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att bevilja medel till nämndsekreterare 0,5 tjänst för 2018 med 250 tkr,
att medel till denna tjänst tas från balanskonto 299202, ansvar 17101,
aktivitet 1895 som anvisas till ansvar 15501, verksamhet 9239,
att från 2019 och framåt hanteras denna resurs inom ramen för sedvanlig
budgetprocess.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 291.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att bevilja medel till nämndsekreterare 0,5 tjänst för 2018 med 250 tkr,
att medel till denna tjänst tas från balanskonto 299202, ansvar 17101,
aktivitet 1895 som anvisas till ansvar 15501, verksamhet 9239,
att från 2019 och framåt hanteras denna resurs inom ramen för sedvanlig
budgetprocess.

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Ansökan om medel från flyktingdel välfärd
KS/2017:2660

133

Kommunstyrelsen beslutar
att 2 mkr av flyktingdel välfärd överförs från kostnadsposten ansvar 80
verksamhet 942 till ansvar 70211 verksamhet 601 aktivitet 8116.
Ärendebeskrivning
Under 2016 erhöll Gällivare kommun 7 mkr i generella statsbidrag för
flyktingdel välfärd.
Socialnämnden begär att 2 mkr av dessa medel överförs till socialnämndens budget för ensamkommande flyktingbarn. Anledningen till begäran
är att socialförvaltningen fått lägga utökade resurser för myndighetsutövning och omorganisering till stödboende för anpassning till de lägre
ersättningsnivåerna för ensamkommande barn fr.o.m. 1 juli 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Socialnämnden önskar få del att dessa medel för att stärka upp personalkostnader som behövts under en övergångsperiod för anpassning till
stödboende med lägre personalstat.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att 2 mkr av flyktingdel välfärd överförs från kostnadsposten ansvar 80
verksamhet 942 till ansvar 70211 verksamhet 601 aktivitet 8116.
Underlag
1. Socialnämnden 2017-11-02 § 144.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 292.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att 2 mkr av flyktingdel välfärd överförs från kostnadsposten ansvar 80
verksamhet 942 till ansvar 70211 verksamhet 601 aktivitet 8116.

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Ansökan om medel från generella statsbidrag flyktingsituation
KS/2017:2591

133

Kommunstyrelsen beslutar
att 4 160 tkr av de generella statsbidraget för flyktingsituationen överförs
från kostnadsposten ansvar 80 verksamhet 940 till ansvar 6003 verksamhet 44010 aktivitet 629 för 2017.
Ärendebeskrivning
Under 2017 erhöll Gällivare kommun 7 507 mkr i generella statsbidrag.
Barn-, utbildning och kulturförvaltningen begär att 4 160 tkr av dessa
medel överförs till barn-, utbildning och kulturnämndens budget under
2017. Anledningen till begäran är att förvaltningen har tillsatt extra tjänster från och med 2016, för att hantera nyanlända barn i förskola och
skola. Dessa tjänster består av extra skolskötersketjänst för att hälsoundersöka och vaccinera nyanlända barn och ungdomar samt förstärkningar
i förberedelseklass, grundskola och förskola. Jämfört med 2016 har våra
kostnader ökat i år då fler nyanlända kommit ut i ordinarie undervisning.
Detta medför ett ökat behov av stöd fördelat på fler enheter än tidigare.
Ekonomiska konsekvenser
Medlen täcker de delar av barn-, utbildning- och kulturnämndens underskott som härrör sig till nyanlända i skola och förskola.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Resurser till barn och ungdomar i skola och förskola.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att 4 160 tkr av de generella statsbidraget för flyktingsituationen överförs
från kostnadsposten ansvar 80 verksamhet 940 till ansvar 6003 verksamhet 44010 aktivitet 629 för 2017.
Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-11-07 § 178.
2. Antal nyanlända/ej ny-elever uppdelat i kön och ålder.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 293.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar
att 4 160 tkr av de generella statsbidraget för flyktingsituationen överförs
från kostnadsposten ansvar 80 verksamhet 940 till ansvar 6003 verksamhet 44010 aktivitet 629 för 2017.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

30 (64)

2018-01-15

Kommunstyrelsen

§ 15
Ansökan om utökning av förskoleplatser, tätorten
KS/2017:2592

714

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att tillskjuta 1 590 tkr för personal- och driftkostnader för Gläntan under
2018,
att ta medlen från rörelsekapitalet och föra 1 350 tkr till 61713-4120
samt 240 tkr till 61713-4121.
Ärendebeskrivning
Under året har Barn-, utbildning och kulturförvaltningen öppnat en ny tillfällig avdelning inom pedagogisk omsorg, Gläntan, i Koskullskulle. Detta
på grund av ett stort antal barn i kommunen och lång kö till barnomsorgen. Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel för driften av Gläntan
under 2017. Nu äskar Barn-, utbildning och kulturnämnden om medel för
fortsatt verk-samhet även under hela 2018. Antalet inskrivna barn kommer inte att sjunka från 2017 till 2018 och förvaltningen kan därför inte
dra ned på verksamheten mellan dessa år. Antalet barn i förskoleåldern
påverkar heller inte ramen med automatik på samma sätt som ett förändrat elevtal gör.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för personal på en förskoleavdelning 1 350 tkr under ett år.
Kostnaden för lokalhyra 240 tkr under ett år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Kommunen kan erbjuda en större mängd platser inom pedagogisk omsorg, vilket leder till att kön och väntetiden till barnomsorgen blir kortare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att tillskjuta 1 590 tkr för personal- och driftkostnader för Gläntan under
2018,
att ta medlen från rörelsekapitalet och föra 1 350 tkr till 61713-4120
samt 240 tkr till 61713-4121.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-11-07 § 179.
2. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 40.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 294.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att tillskjuta 1 590 tkr för personal- och driftkostnader för Gläntan under
2018,
att ta medlen från rörelsekapitalet och föra 1 350 tkr till 61713-4120
samt 240 tkr till 61713-4121.

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Föreningsallians
KS/2017:2112

106

Kommunstyrelsen beslutar
att projektbeskrivningen ”Förstudie föreningsalliansen” antas som
arbetsplan för det fortsatta arbetet med projektet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 170508 att ge nämnd- och utredningsenheten i uppdrag att arbeta fram en projektbeskrivning inklusive finansiering
för ett projekt där kommunen är en tillväxtmotor för en start av en ”Föreningsallians” liknande Jokkmokk.
171018 skickade Leader Polaris ut ”Idébeskrivning Föreningsallians 2.0”
utifrån att de sett liknade behov i Gällivare av ett samarbete mellan föreningar som det funnits i Jokkmokk. Leader Polaris är intresserade av att
vara behjälpliga i att starta upp projekt för att få igång ”Föreningsallianser” även i Gällivare och Överkalix.
Ett flertal möten har hållits med representanter från förvaltningarna som
har hand om kontakten med föreningarna samt med Leader Polaris.
Ekonomiska konsekvenser
Den första delen av projektet, som avses i denna beskrivning, föreslås
finansieras inom ram. Om man sedan väljer att gå vidare med ett genomförandeprojekt söks hela finansieringen från Leader Polaris.
Målet i slutänden är att ”Föreningsalliansen”, eller vad man väljer att
kalla den nya föreningen, ska vara självförsörjande, dels genom
medlemsintäkter och dels genom att sälja tjänster till andra föreningar
och till privatpersoner, företag m.fl.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positiva konsekvenser i och med att projektet ”Föreningsallians” kan leda
till att föreningar orkar fortsätta driva sin verksamhet, om de kan köpa
tjänster kring exempelvis ekonomi från den nya föreningen.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att projektbeskrivningen ”Förstudie föreningsalliansen” antas som
arbetsplan för det fortsatta arbetet med projektet.
Underlag
1. Projektbeskrivning.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 295.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S)
att projektbeskrivningen ”Förstudie föreningsalliansen” antas som
arbetsplan för det fortsatta arbetet med projektet.

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Ansökan om verksamhetsstöd för föreningsaktiviteter på Dundret
KS/2017:2434

805

Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till ärendet ”Utveckling av alpin verksamhet” (KS/2017:2666) § 279, som beslutades om vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-12-18.
Ärendebeskrivning
Gällivare SK hemställer i rubricerat ärende om ekonomiskt stöd för Alpina
och Free-Ski verksamhet på Dundret.
Service- och teknikförvaltningen konstaterar vid beredning av ärendet att
Bidragsvillkoren(normerna) för Kommunalt föreningsstöd till ungdomsorganisationer avseende Verksamhetsbidrag och Anläggningsstöd medger
inte möjlighet till bidrag.
En tänkbar möjlighet är om dessa verksamheter bedöms som särskilt
prioriterade verksamheter är ett införande av Driftbidrag, liknande nuvarande stöd till Ishallen och tidigare Ridhuset innan kommunen övertog
ägandet av fastigheten.
Ekonomiska konsekvenser
Hemställan anger om ett årligt bidrag på 1 292 500 kr i tre år. Serviceoch teknikförvaltningen har inget utrymme för beloppet i nuvarande
driftbudget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Stora konsekvenser för barn och ungdom som har nämnda aktiviteter
som fritidssysselsättning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att avslå ansökan med hänvisning till ärendet ”Utveckling av alpin verksamhet” (KS/2017:2666) § 279, som beslutades om vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-12-18.

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Försäljning av fastigheten Gällivare 12:611, Repisvaara
KS/2017:2647

253

Kommunstyrelsen beslutar
att fastigheten Gällivare 12:611 försäljs till LKAB för en köpeskilling av
6 075 000 kronor. I övrigt i enlighet med upprättat förslag till köpekontrakt.
Ärendebeskrivning
I upprättad detaljplan för Repisvaara södra etapp 1, antagen
2016-02-08, har 8 st. områden s.k. tun avsatts för byggnation av
flerbostadshus.
LKAB har anhållit om att få förvärva 2 st. tun som skall bebyggas med
flerbostadshus som ersättning för en del av TOP Bostäders lägenheter i
Malmberget som skall rivas.
De 2 tunen har efter avstyckning fått registerbeteckningen Gällivare
12:611 med en total areal av 6 751 kvm. Till den bildade fastigheten tillhör 2 st. områden för parkering i enlighet med detaljplanen. Kommunen
har ansökt om lantmäteriförrättning innebärande att områdena förs över
till fastigheten.
Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Gällivare kommun och
LKAB innebärande att fastigheten Gällivare 12:611 försäljs till LKAB för
en köpeskilling av 6 075 000 kronor. Köpeskillingen innefattar de områden som är avsedda för parkering.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att fastigheten Gällivare 12:611 försäljs till LKAB för en köpeskilling av
6 075 000 kronor. I övrigt i enlighet med upprättat förslag till köpekontrakt.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Förslag till köpekontrakt.
2. Detaljplan.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-12-14 § 160.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att fastigheten Gällivare 12:611 försäljs till LKAB för en köpeskilling av
6 075 000 kronor. I övrigt i enlighet med upprättat förslag till köpekontrakt.

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Revisionsrapport Näringslivs- och tillväxtbefrämjande arbete
KS/2017:2529

007

Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande angående revisionsrapport Näringslivs- och tillväxtbefrämjande arbete enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har granskat Gällivare kommuns näringslivs- och
tillväxtbefrämjande arbete samt lämnat en revisionsrapport till kommunstyrelsen 2017-04-18. Kommunstyrelsen har lämnat uppdrag till kommunledningskontoret att arbeta fram underlag till svar för behandling i
kommunstyrelsen.
På grund av sommarens datahaveri som bland annat påverkade ärendehanteringen, har kommunledningskontorets handläggning blivit fördröjd.
Utvecklingsenheten har nu utarbetat underlag för kommunstyrelsens
ställningstagande till revisionsrapporten.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte föranleda ekonomiska konskevenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms inte beröra barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att lämna yttrande angående revisionsrapport Näringslivs- och tillväxtbefrämjande arbete enligt förslag.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2017-04-18, § 134.
2. Underlag Utvecklingsenheten.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 276.
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Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att lämna yttrande angående revisionsrapport Näringslivs- och tillväxtbefrämjande arbete enligt förslag.
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§ 20
Ekonomisk redovisning av Gällivare Energi AB till kommunstyrelsen
KS/2017:2575

040

Kommunstyrelsen beslutar
att Gällivare Energi AB kallas till kommunstyrelsen vid behov av redovisning,
att kommunstyrelsens beslut 2015-03-23 § 76 gällande att redovisning
av Gällivare energi AB sker en gång i kvartalet upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2015-03-23 § 76 beslutat att ekonomisk redovisning av Gällivare Energi AB sker en gång i kvartalet. Med anledning av
ändrade ekonomiska förutsättningar behöver denna redovisning inte ske
en gång i kvartalet. Gällivare Energi AB kallas till kommunstyrelsen vid
behov av redovisning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att Gällivare Energi AB kallas till kommunstyrelsen vid behov av redovisning,
att kommunstyrelsens beslut 2015-03-23 § 76 gällande att redovisning
av Gällivare energi AB sker en gång i kvartalet upphör att gälla.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 76.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 297.
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Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar
att Gällivare Energi AB kallas till kommunstyrelsen vid behov av redovisning,
att kommunstyrelsens beslut 2015-03-23 § 76 gällande att redovisning
av Gällivare energi AB sker en gång i kvartalet upphör att gälla.

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Forsen samordnad daglig verksamhet tilläggsäskande
KS/2017:2692

040

Kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 5 000 tkr ur investeringsbudget för investeringsprojekt
”F 51054 Forsgläntan” till investeringsprojekt ”F 20004 Dagcenter
HO/Solkatten”.
Ärendebeskrivning
Under 2016 fick Service- och teknikförvaltningen i uppdrag att planera
om- och tillbyggnation av gamla Forsen VC för att inrymma dagverksamheterna Alpen och Fjällbjörken samt Solkattens korttidsboende och fritids. Projektet har sedan förts över till och drivits av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet omfattar ombyggnation av 1 770 m2 BTA i befintlig byggnad, ny- och tillbyggnation på 185 m2 BTA samt markarbeten på
ca 2 550 m2.
Syftet med projektet är att dels ersätta befintliga lokaler i Malmberget
som försvinner till följd av samhällsomvandlingen samt dels för dagverksamhet i före detta Forsgårdsvillorna. Solkatten är den verksamhet som
närmast i tid är i behov av nya lokaler då kontraktet går ut vid årsskiftet
2018-2019.
Projektering har genomförts under 2017 i tätt samarbete med verksamhet och i enlighet med uppställda krav. Handlingar har varit ute på förfrågan och tilldelningsbeslut förväntas tas 1 februari 2018 förutsatt att
omdisponering av medel sker. Produktionsstart är planerad till 1 mars
2018 för inflyttning innan årsskiftet 2018-2019. I det fall att beslut gällande omdisponering ej fattas förskjuts projektet i tid och Solkatten kan
stå utan lokaler vid årsskiftet.
Omfattningen av projektet har ökat på grund av större behov av om- och
tillbyggnation gällande framförallt tekniska installationer för att uppfylla
dagens myndighetskrav och anpassas till nya planlösningen.
Ekonomiska konsekvenser
Projektet har en nuvarande investeringsbudget på 35 000 tkr. Efter att
projektering har utförts i enlighet med gällande krav och behov beräknas
projektet kosta 40 000 tkr.

Utdragsbestyrkande
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Det medför att 5 000 tkr behöver tillföras till investeringsbudget för projektets fortsatta framskridande och upphandling av bygg- och markentreprenaden.
I investeringsprojektet Forsgläntan finns medel som planerat återlämnas
nu i samband med projektavslut och som kan omdisponeras till Forsen.
En omdisponering medför ingen ekonomisk konsekvens för Forsgläntan.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet bedöms inte ha någon negativ inverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta
att omdisponera 5 000 tkr ur investeringsbudget för investeringsprojekt
”F 51054 Forsgläntan” till investeringsprojekt ”F 20004 Dagcenter
HO/Solkatten”.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att omdisponera 5 000 tkr ur investeringsbudget för investeringsprojekt
”F 51054 Forsgläntan” till investeringsprojekt ”F 20004 Dagcenter
HO/Solkatten”.

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Medborgarinitiativ - Mobilbiljetter i lokaltrafiken
KS/2017:2549

0091

Kommunstyrelsen beslutar
att avvakta utvärdering av Länstrafikens försök i Piteå och Boden och
därefter ta ställning till eventuellt införande,
att medborgarinitiativet därmed anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Till Gällivare kommun har det inkommit ett medborgarinitiativ. Initiativtagaren skriver följande:
Länstrafiken i Norrbotten har en mobilapp. I den har du möjlighet att se
tidtabeller, planera resor och boka/köpa biljetter. Piteå och Boden är idag
anslutna och det är möjligt att betala biljetterna i deras lokaltrafik via
samma app. Initiativtagaren föreslår att Gällivares lokaltrafik ansluter sig
till appen för att möjliggöra mobilbiljetter. Något som underlättar för
både resenärer och anställda samtidigt som påstigningar blir effektivare
och punktligheten ökar.
Piteå och Boden har varit erbjudna att få vara med och prova systemet
och Länstrafiken har ej börjat saluföra den nya appen mot övriga kommuner. Troligtvis kommer det att ske under första kvartalet 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Införandet innebär kostnader för transaktionsavgifter, system till bussarna som vi idag inte kan specificera. Det finns inga kända rutiner för hur
hanteringen av biljettintäkterna ska redovisas eller hur återbetalning till
kommunerna ska göras.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Appen kan ses som positivt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att avvakta utvärdering av Länstrafikens försök i Piteå och Boden och
därefter ta ställning till eventuellt införande,
att medborgarinitiativet därmed anses besvarad.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Medborgarinitiativ.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 298.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att avvakta utvärdering av Länstrafikens försök i Piteå och Boden och
därefter ta ställning till eventuellt införande,
att medborgarinitiativet därmed anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Medborgarinitiativ - Ändra busskortets giltighetstid
KS/2017:2557

0091

Kommunstyrelsen beslutar
att införa ändrad giltighetstid utifrån medborgarinitiativet så snart det är
tekniskt möjligt,
att därmed anse medborgarinitiativet bifallet.
Ärendebeskrivning
Till Gällivare kommun har det inkommit ett medborgarinitiativ om att
Gällivare kommun bör ändra årskortets giltighetstid så att det gäller från
det datum man köper årskortet istället för kalenderår som det är idag.
En ändring av busskortets giltighetstid från kalenderår till löpande är positivt utifrån resenärssynpunkt. Idag är det flera kommuner som har infört löpande giltighetstid och Gällivare kommun tillsammans med
Länstrafiken i Norrbotten ser över alla förändringar som kan öka antalet
resenärer och göra bussresandet attraktivare.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En förändring av årskortets giltighetstid kan ses som positivt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att införa ändrad giltighetstid utifrån medborgarinitiativet så snart det är
tekniskt möjligt,
att därmed anse medborgarinitiativet bifallet.
Underlag
1. Medborgarinitiativ.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 299

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att införa ändrad giltighetstid utifrån medborgarinitiativet så snart det är
tekniskt möjligt,
att därmed anse medborgarinitiativet bifallet.

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Medborgarinitiativ - Få bilåkare att ställa av bilen under vintern.
KS/2017:2558

0091

Kommunstyrelsen beslutar
att delta i europeiska trafikantveckan där alla erbjuds gratis buss,
att Gällivare kommun gör en aktiv annonskampanj om att ta bussen och
lämna bilen hemma,
att avslå förslaget om gratis buss om man uppvisar avställningspapper på
bilen.
Ärendebeskrivning
Till Gällivare kommun har det inkommit ett medborgarinitiativ om förändringar i busskortets giltighetstid, miljöbudskap för att minska fossila ämnen. Initiativtagaren föreslår följande.
- Ändra busskortets till att gälla löpande istället för kalenderår
- Gör bilkampanj i oktober. Bilägare kan hämta ut prova på busskort en
månad.
- Kommunicera miljöbudskap i kommunbladet, kometen och andra ställen.
- De som visar upp avställningspapper på bilen kan få köpa busskort till
reducerat pris på halvårskort som gäller hela vintern.
En ändring av busskortet från kalenderår till löpande är positivt utifrån
resenärssynpunkt där resenären kan köpa sitt busskort utifrån sitt behov
och vet om att den gäller sex eller tolv månader. Troligtvis kan försäljningen öka under den kalla tiden, men också minska under den varma
tiden när man kan cykla och promenera. Utifrån planeringssynpunkt kan
det bli svårare att planera ekonomin för busstrafiken.
Avseende bilkampanj finns det ett arrangemang som är återkommande
”Europeiska trafikantveckan” European Mobility Week är ett europeiskt
initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara transporter. Varje
kommun utformar sina egna aktiviteter inom kollektivtrafik, gång, cykel.
Men också om resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsamkörning och
trafikplanering för attraktivare tätorter. Den Europeiska trafikantveckan
ägde rum den 16-22 september 2017. Förra året deltog 90 kommuner.
Gällivare kommun brukar bjuda på gratis buss vid olika arrangemang så
att så att så många som möjligt ska kunna delta och lämna bilen hemma.

Utdragsbestyrkande
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Kommunicering av miljöbudskap brukar ske i olika former som bland annat i miljökalendern och Kometen där kollektivtrafiken brukar annonsera
om köp ett årskort till bussen, tänk på miljön.
Att reducerapriset på årskort till de som ställer av bilen är ur ett likställighetssynpunkt svårt att göra och torde bli diskussioner om hur möjliggörs resandet för de som bor på landsbygden och inte har samma utbud
att åka kollektivt. Ur ett attraktivitet- miljöskäl så finns det flera saker vi
kan arbeta med som högre miljökrav på bussar, se över färdvägar, servicelinjer direktbussar, samordna busstrafik och skolskjutsar.
Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att säga om en förändring av busskortets giltighetstid påverkar ekonomin. Att delta i Europeiska trafikantveckan får inga större ekonomiska konsekvenser utan kan ses som ett arrangemang som långsiktigt kan ge fler resenärer på bussen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att delta i europeiska trafikantveckan där alla erbjuds gratis buss,
att Gällivare kommun gör en aktiv annonskampanj om att ta bussen och
lämna bilen hemma,
att avslå förslaget om gratis buss om man uppvisar avställningspapper på
bilen.
Underlag
1. Medborgarinitiativ.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 300.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att delta i europeiska trafikantveckan där alla erbjuds gratis buss,
att Gällivare kommun gör en aktiv annonskampanj om att ta bussen och
lämna bilen hemma,
att avslå förslaget om gratis buss om man uppvisar avställningspapper på
bilen.

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Medborgarinitiativ- Gör busstidtabellen mer tillgänglig
KS/2017:2559

0091

Kommunstyrelsen beslutar
att appen Mobitime som används av Länstrafiken lätt kan laddas ner till
smartphones, för att ha en tillgänglig busstidtabell,
att service- och tekniknämnden får i uppdrag att se över skyltningen vid
busshållplatserna,
att anse medborgarinitiativet besvarad.
Ärendebeskrivning
Till Gällivare kommun har det inkommit ett medborgarinitiativ om att
göra tidtabellerna för tätortens bussar mer tillgänglig. Initiativtagaren tar
även upp om att det står Norrbottens Länstrafik och Falcks på hållplatsskyltarna.
Orsaken till att det står både Falcks och Länstrafiken på hållplatserna är
att båda angör hållplatsen och är således en viktig information till resenärerna som ska åka med inomkommunala busslinjer eller regionala busslinjer.
På alla glasväderskydd har det funnits stora tidtabeller uppsatta bakom
glasskivor som informationstavlor med en bild över linjesträckningen och
på väderskydd av trä är de uppsatta direkt på väggen. Vi har problem
med att dessa rivs ner och att informationstavlor tas bort. Nya tidtabeller
på väderskydden sätts upp när behov uppstår.
Entreprenören distribuerar ut nya tidtabeller till alla hushåll varje år innan skolan startar. Dessutom finns en app som heter Mobitime som man
enkelt kan ladda ner till sin mobil så att man alltid har den tillgänglig. Det
innebär att man kan se tätortstrafikens tidtabell samt alla andra tidtabeller när som helst. Appen Mobitime är lätt att använda, smart, anpassad
till smartphones och gratis. Surfar man med någon av följande mobiler
kan man hämta appen direkt. Iphone, Android, Windows Phone.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Appen Mobitime är ett bra hjälpmedel för alla för att ha en tillgänglig
busstidtabell.
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att appen Mobitime som används av Länstrafiken lätt kan laddas ner till
smartphones, för att ha en tillgänglig busstidtabell,
att anse medborgarinitiativet besvarad.
Underlag
1. Medborgarinitiativ.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 301.
Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att appen Mobitime som används av Länstrafiken lätt kan laddas ner till
smartphones, för att ha en tillgänglig busstidtabell,
att service- och tekniknämnden får i uppdrag att se över skyltningen vid
busshållplatserna,
att anse medborgarinitiativet besvarad.

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
KS/2018:16

101

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Strukturförändringar inom näringslivet- strategisk inriktning
KS/2017:2050

141

Kommunstyrelsen beslutar
att bilda en ny näringslivsorganisation,
att den strategiska inriktningen för en ny näringslivsorganisation fastställs enligt alternativ två,
att kommunchefen får i uppdrag att utse en projekt-/processledare för
det fortsatta arbetet,
att utse Lars Alriksson (M) och Birgitta Larsson (S) till ordinarie representanter, samt Henrik Ölvebo (MP) och Tomas Junkka (S) till ersättare i
styrgruppen för den fortsatta processen,
att en projektbeskrivning för det fortsatta arbetet utifrån alternativ
två presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
6 februari 2018,
att kommunchefen får i uppdrag att påbörja en ägardialog med övriga
ägare i Expandum.
Ärendebeskrivning
I arbetet med att arbeta fram en ny näringslivsstrategi för Gällivare
kommun i samverkan med näringslivets aktörer har frågan om hur arbetet är strukturerat lyfts fram. Det framkommer behov och önskemål både
från näringslivet och kommunledningen att effektivisera och skapa en ny
struktur som kan arbeta mer sammanhållet och målinriktat.
Utvecklingsenheten har genomfört ett uppdrag att utreda förutsättningarna med omstrukturering av näringslivsarbetet och en projektplan för
genomförande har redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott med
målet att en ny näringslivsorganisation ska träda i kraft 1 september
2018.
Genomförandet av en ny struktur för näringslivsarbetet bygger på ett
kommunalt strategiskt beslut om inriktningen för den nya organisationen.
Utvecklingsenheten har utarbetat förslag till en strategisk inriktning som
bygger på analys av olika scenarios.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra ekonomiska konskevenser i detta skede.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms inte har några kända konsekvenser för barn och ungdomar i detta skede.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att bilda en ny näringslivsorganisation,
att den strategiska inriktningen för en ny näringslivsorganisation fastställs enligt alternativ två,
att kommunchefen får i uppdrag att utse en projekt-/processledare för
det fortsatta arbetet,
att utse Lars Alriksson (M) och Birgitta Larsson (S) till ordinarie representanter, samt Henrik Ölvebo (MP) och Tomas Junkka (S) till ersättare i
styrgruppen för den fortsatta processen,
att en projektbeskrivning för det fortsatta arbetet utifrån alternativ
två presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
6 februari 2018,
att kommunchefen får i uppdrag att påbörja en ägardialog med övriga
ägare i Expandum.
Underlag
1. Utredning Utvecklingsenheten.
2. Tidplan.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 278.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att bilda en ny näringslivsorganisation,
att den strategiska inriktningen för en ny näringslivsorganisation fastställs enligt alternativ två,
att kommunchefen får i uppdrag att utse en projekt-/processledare för
det fortsatta arbetet,
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att utse Lars Alriksson (M) och Birgitta Larsson (S) till ordinarie representanter, samt Henrik Ölvebo (MP) och Tomas Junkka (S) till ersättare i
styrgruppen för den fortsatta processen,
att en projektbeskrivning för det fortsatta arbetet utifrån alternativ
två presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
6 februari 2018,
att kommunchefen får i uppdrag att påbörja en ägardialog med övriga
ägare i Expandum.

Utdragsbestyrkande
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§ 28
VA-lösning Vassaraträsk
KS/2017:2396

345

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra till service- och tekniknämnden att planera för allmänt vatten
och avlopp för Vassaraträsk,
att tidsplan etappindelning, samt kostnader tas fram och arbetas in i
budget,
att uppdra till service- och tekniknämnden att i samverkan med miljö-,
bygg- och räddningsnämnden arbeta fram en övergripande VA-plan för
Gällivare kommun.
Ärendebeskrivning
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2017-02-23 § 26 att föreslå Gällivare kommun utökar verksamhetsområdet för VA för södra och
norra Vassaraträsk samt att Gällivare kommun tar ett kommunalt ansvar
för allmänna vattentjänster i Vassaraträsk i enlighet med vattenlagens
§ 6 LAV.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-14 § 46 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att service- och tekniknämnden får i uppdrag
att ta fram en genomförandeplan med ekonomiska och miljömässiga
konsekvenser. Att föreslå Gällivare kommun utökar verksamhetsområdet
för VA för södra och norra Vassaraträsk enligt miljö-, bygg- och räddnings-nämnden samt att Gällivare kommun tar ett kommunalt ansvar för
allmänna vattentjänster i Vassaraträsk i enlighet med vattenlagens § 6
LAV.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-08 § 144 att remittera till serviceoch tekniknämnden att ta fram en genomförandeplan med ekonomiska
och miljömässiga konsekvenser och att detta redovisas i kommunstyrelsen 23 oktober 2017.
Service- och teknikförvaltningen har utrett frågan och konstaterar följande:
Enligt LAV § 6 ska kommunen om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse,
Utdragsbestyrkande
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skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses
i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning, tillse att det
finns fungerande avlopp på ställen där
Service- och teknikförvaltningen anser inte att detta med självklarhet innebär att man ska bygga allmänt VA vid Vassarträsket. Enligt de byggnadsplaner som MBR varit med och tagit fram finns för område söder
Vassaraträsk med ”Tillägg till planbeskrivning” lagakraftvunnen 2016-0325, sägs att:

Detta innebär för södra Vassaraträsk är det tänkt att det bildas gemensamhetsanläggningar som pumpar sitt avlopp till förbindelsepunkt på
kommunens nät. Närmaste kommunala ledningar finns på Andra sidan.
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Enligt de byggnadsplaner som finns för område norra Vassaraträsk med
lagakraftvunnen 2008-06-24, sägs att:

Detta innebär i huvudsak att MBR skall ställa höga krav på de enskilda
avloppanläggningarna.
Avsikten med båda förändringaran i byggnadsplanerna har varit att öka
byggrätten på fastigheterna upp 200 kvm.
Service- och teknikförvaltningen har låtit utreda frågan om allmänt vatten och avlopp runt Vassaraträsk. Idag finns ett 60-tal fastigheter som
skulle förbättra sina VA-anläggningar. Totalt finns ca 120 fastigheter av
olika slag, enligt rapporten.
Ekonomiska konsekvenser
Ett konventionellt VA-system på norra sidan uppskattas kosta 33,9 miljoner kronor. Södra sidan uppskatta kosta 24,5 miljoner kronor. Till detta
tillkommer kostnader för LTA från lågt liggande byggander på uppskattningsvis 7,6 miljoner kronor.
Totalkostnaden uppskattas bli 66 miljoner kronor. Till detta kommer
kostnader för att lösa in befintliga anlägganingar. T.ex. ett nytt minireningsverk kan kosta 100 tkr i inlösen. Detta är inte beräknat.
Intäkten för anslutningsavgift för det 60-talet permanentboende uppskattas bli 9 miljonen kronor. Om samtliga fastigheter i området tvingas
in den allmänna anläggningen kan intäkten stiga till 18 miljoner kronor.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

58 (64)

2018-01-15

Kommunstyrelsen
Då många fastigheter ligger lågt kommer det att vara svårt att förse
dessa med självfallsledning och därför måste förses med egna lågtrycksavloppspumpar mot kommunens ledningar, kan det vara tveksamt om
normal fastställd förbrukningstaxa kan debiteras. Dessa kanske måste få
en egen reducerad taxa. Detta måste utredas ytterligare.
Idag ökar vår kapitalkostnad på VA-taxan med relativt stora belopp.
Cirka 27 miljoner för 2016-2017 som ska kapitaliseras. Detta beroende
på att mycket eftersatt underhåll reinvesteras för närvarande. Taxan har
idag en ökning som tagit höjd för dessa investeringar. En ytterligare ökning med investeringar kring Vassaraträsk kräver ännu högre höjningar
för att klara VA-försörjningen affärsmässigt. Hur mycket måste utredas.
VA-taxan är idag förhållandevis hög och skulle troligen det höjningar som
blir nödvändiga bli bland det högsta i landet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Kan ej bedömas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att uppdra till service- och tekniknämnden att planera för allmänt vatten
och avlopp för Vassaraträsk,
att tidsplan etappindelning, samt kostnader tas fram och arbetas in i
budget,
att uppdra till service- och tekniknämnden att i samverkan med miljö-,
bygg- och räddningsnämnden arbeta fram en övergripande VA-plan för
Gällivare kommun.
Underlag
1. Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2017-02-23 § 26.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 46.
3. Kommunstyrelsen 2017-05-08 § 144.
4. PM WSP, VA-system vid Vassaraträsk.
5. Rapport 2017-10-19 WSP, VA-system vid Vassaraträsk
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
6. WSP, principlösning VA.
7. Kommunstyrelsen 2017-10-23 § 266.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-19 § 308.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att uppdra till service- och tekniknämnden att planera för allmänt vatten
och avlopp för Vassaraträsk,
att tidsplan etappindelning, samt kostnader tas fram och arbetas in i
budget,
att uppdra till service- och tekniknämnden att i samverkan med miljö-,
bygg- och räddningsnämnden arbeta fram en övergripande VA-plan för
Gällivare kommun.
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§ 29
Kulturplan för Gällivare kommun 2018-2021
KS/2017:2011

860

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta kulturplan 2018-2021 för Gällivare kommun.
Ärendebeskrivning
Barn-utbildning och kulturnämnden har beslutat att ta fram en ny kulturplan för Gällivare Kommun. Planen har varit ute på remiss där 17 st.
remissvar har inkommit. Ett öppet dialogmöte har också genomförts den
16 augusti. Kommunstyrelsen har inkommit med remissvar efter remisstidens utgång.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-18 § 304, att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 15 januari 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Planen kan ge positiva konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta kulturplan 2018-2021 för Gällivare kommun.
Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-12-04 § 204.
2. Kulturplan.
3. Sammanfattning.
4. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 248.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 304.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S)
att anta kulturplan 2018-2021 för Gällivare kommun.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns m.fl. förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Pernilla
Fagerlönns m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

62 (64)

2018-01-15

Kommunstyrelsen

§ 30
Motion av Birgitta Larsson (S) och Ulf Normark (S) - Anläggande av
gång- och cykelväg från Gällivare till Stenbron
KS/2017:2130

1011

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att gång- och cykelvägar anläggs
där utredda behov lokaliserats.
Reservation
Birgitta Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Motion av Birgitta Larsson (S) och Ulf Normark (S) gällande anläggande
av gång- och cykelväg (GC-väg) Gällivare-Stenbron har inkommit till
Gällivare kommun 2017-08-25.
Motionärerna framför att det idag är riskfyllt att besöka Stenbron med
cykel eller gående när E 10:an är enda alternativet. Enligt motionärerna
skulle det gå att ändra med ganska små medel om den gamla vägen
skulle nyttjas och de korta sträckor som saknas skulle iordningställas för
att få en enhetlig GC-väg från Gällivare till Stenbron via Nunisvaara
(dans och bingo) och Motorcykelklubben (MMCK).
Förslaget skulle enligt motionärerna erbjuda en säkrare väg för medborgare som önskar cykla till arbetet i Aitik samt skapa förutsättningar för
mer arrangemang på Nunisvaara, MMCK och Stenbron. GC-vägen skulle
även erbjuda ridning med häst. Vidare framför motionärerna att GCvägen skulle kunna nyttjas av sportfiskare som kan ta sig med cykel eller
moped och de som springer kan springa utan vägar med tung trafik. Motionärerna påtalar att vid älven kan rastplatser kopplas till GC-vägen.
Motionärerna föreslår att anlägga en gång- och cykelväg till Stenbron på
”gamla” vägen och koppla ihop vägen där det saknas väg.
Nuläget
Service- och teknikförvaltningen bedömer att i första hand anlägga gångoch cykelvägar där utredda behov lokaliserats. Det finns idag områden i
tätorten som har brister. Nästkommande objekt i planen är att utveckla
gång- och cykelnätet till bland annat säkra skolvägar i utvecklingsområ-
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det Koskullskulle. I dagsläget är det inte aktuellt för service- och teknikförvaltningen att anlägga gång- och cykelväg till Stenbron.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen med hänvisning till att gång- och cykelvägar anläggs
där utredda behov lokaliserats.
Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 306.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar
att bifalla motionen.
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att avslå motionen med hänvisning till att gång- och cykelvägar anläggs
där utredda behov lokaliserats.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i
enlighet med Nicklas Johanssons förslag.
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§ 31
Revisionsrapport, Beredning av motioner m fl demokratifunktioner samt
remisshantering, Gällivare kommun, samt slutdokument
KS/2017:2631

007

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett svar på revisionsrapporten samt slutdokumentet.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat om hanteringen av motioner, interpellationer, medborgarinitiativ samt remisshanteringen är ändamålsenlig. Revisorerna har i granskningen biträtts av sakkunniga från PwC.
Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar
att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett svar på revisionsrapporten samt slutdokumentet.
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