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2018-02-19

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1
Måndag 19 februari 2018 kl. 09:30 - 14:50

Ajournering

Kl. 12:00-13:00

Jäv

Lars Alriksson (M), Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP),
Tomas Junkka (S) och Maria Åhlén, kl. 14:40-14:50, § 53

Utses att justera

Lena Lindberg

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2018-02-20, klockan 13:00

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

________________________
Maria Landström

_______________________/________________
Lars Alriksson
/Fredric Olofsson
§§ 32-52, §§ 54-57
§ 53
________________________
Lena Lindberg

BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Anslags uppsättande

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Kommunstyrelsen

Paragraf §32 - §57

2018-02-19
2018-02-20

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Paragraf §32 - §57

Anslags nedtagande

2018-03-14

Förvaltningsbyggnaden

____________________________________
Maria Landström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (46)

2018-02-19

Kommunstyrelsen
Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-19
Beslut i
§§
32-52, 5457
32-52, 5457
32-52, 5457

Närvarande
Klockan

Anmärkning

09:30-14:40

Jäv § 53

09:30-14:40

Jäv § 53

09:30-14:40

Jäv § 53

Ordinarie

Namn

Parti

Ordförande

Lars Alriksson

M

Jeanette Wäppling

V

Henrik Ölvebo

MP

Ledamot

Pernilla Fagerlönn

V

Ledamot

Birgitta Larsson

S

Ledamot

Maria Åhlén

S

Ledamot

Roland Axelsson

S

Ledamot

Tomas Junkka

S

32-52, 5457

Ledamot

Magnus Johansson

S

§§ 32-57

Ledamot

Nicklas Johansson

NS

§§ 32-57

Ledamot

Fredric Olofsson

MAV

§§ 32-57

Ersättare

Namn

Parti

Beslut i
§§

Ersättare

Benny Blom

M

53

Ersättare

Monica NordvallHedström

Ej tjg.ers §§ 32-52, 54-57. Ers. Lars
Alriksson § 53, 14:40-14:50

M

Ersättare

David Väyrynen

V

Ersättare

Stefan Ovrell

MP

32-57

Ers. Pernilla Fagerlönn

Ersättare

Lena Lindberg

S

32-57

Ers. Roland Axelsson

Ersättare

Ulf Normark

S

53

Ersättare

Clary Persson

S

Ersättare

Steve Ärlebrand

S

Ersättare

Nina Eriksson

S

Ersättare

Margareta
Henricsson

NS

Ersättare

Gun Isaxon

MAV

Övriga deltagare

Namn

Anmärkning/närvarande

Sekreterare

Maria Landström

§§ 32-57

Kommunchef

Mats Pettersson

§§ 32-52, 54-57

Vice ordförande
Andre vice
ordförande

32-52, 5457
32-52, 5457

09:30-14:40
09:30-14:40

Jäv § 53

09:30-14:40

Jäv § 53

Ordförande § 53
Närvarande
Klockan

13:00-14:50

Anmärkning

Ej tjg. ers. §§ 43-52, 54-57. Ers.
Birgitta Larsson § 53 14:40-14:50
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Förvaltningschef

Lennart Johansson

§§ 35-38

Ekonomichef

Thomas Pettersson

§§ 39-41

Roger Vallin

§ 43, Länsstyrelsen Västerbotten

Sofia Perä

§ 43, Länsstyrelsen Norrbotten

Rune Blomster

§ 43

Sven Lundgren

§ 43

Projektledare
Vice projektledare
Förvaltningschef
Avdelningschef

3 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (46)

2018-02-19

Kommunstyrelsen
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45

§ 46
§ 47
§ 48

Delgivningar

SIDAN
6

Delegationsbeslut
KS kurser/konferenser samt återkoppling
Information om samhällsomvandlingen
Multiaktivitetshuset beslut om Byggnadsprojektering.
Försäljning småhustomter Repisvaara
Ny Förskola Mellanområdet, Robsam 1:3 - Beslut om program-, genomförande
Redovisning LKAB Finansiering
Årsredovisning kommunstyrelsen 2017
Kommunplansdirektiv och budgetregler 2019-2021
Uppföljning interkontrollplan kommunstyrelsen 2017
Information om projekt ReborN
Kommunchefens rapport
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig aktuell
information
Samverkansprojekt SEDD
Val till Laponiatjuottjudus styrelse 2018
Åtgärder med anledning av haveri

8
10
11
12
14
16
19
20
22
24
25
26
27

28
30
31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (46)

2018-02-19

Kommunstyrelsen
§ 49

§ 50
§ 51

§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
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Kommunstyrelsen

§ 32
Delgivningar
KS/2017:2602

108

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. KS 2017:2639
133
Migrationsverket har den 1 december 2017 inkommit med fastställd årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2018, dnr
7.1-2017-129869.
2. KS 2018:175 701
Sveriges Kommuner och Landsting har den 29 januari 2018 inkommit
med meddelande från styrelsen nr 3/2018, Överenskommelse mellan
staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet
på lokal och regional nivå 2018-2020, 17/05981.
3. KS 2018:141 007
Revisorerna Gällivare kommun har den 15 januari 2018 inkommit med
revisionsrapport, samt slutdokument avseende integration av nyanlända i
grundskolan.
4. KS 2017:2602 108
Advokatfirman Åberg & Co har den 11 januari 2018 inkommit med ersättningskrav till Vetehatten i Gällivare AB med anledning av störningar i
verksamheten av nybyggnationen Kunskapshuset.
5. KS 2018:159 106
Kommunstyrelsens ordförande har den 23 januari 2018 uttalat sig i en
skrivelse gällande regionalt centrum för träteknisk forskning vid LTU.
6. KS 2018:39 106
Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i samrådsgruppen för samebyar har den 29 januari 2018 undertecknat en skrivelse till Länsstyrelsen i Norrbottens län och Polismyndigheten Region Nord, gällande tillsyn
av skotertrafik i renskötselområdet.

Utdragsbestyrkande
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7. KS 2018:158 730
Gällivare kommuns samrådsgrupp för minoritetsspråken finska, meänkieli
och samiska har den 17 januari 2018 inkommit med en skrivelse angående äldreomsorg för minoritetstalande inom Gällivare kommun.
8. KS 2018:39 106
Samrådsgrupp samebyar, protokoll 2018-01-16.
9. KS 2018:31 107
Rådet för social hållbarhet, Gällivare, protokoll 2017-12-21.
10.KS 2018:34 107
Lapplands kommunalförbund, direktionen, protokoll 2017-12-20, med
bilagor.
11.KS 2018:37 107
Inlandskommunerna ekonomisk förening, protokoll 2017-12-06.
Protokoll har inkommit från:
Miljö-, bygg- och räddningsnämnd 2018-01-18.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 33
Delegationsbeslut
KS/2017:2624

379

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut:
KS 2018:79
050
2017-09-15 beslutat att anta anbud av OCYAY Sverige AB avseende
kemtekniska produkter, papper & plats, städredskap.
KS 2018:68
050
2018-01-04 beslutat att anta anbud gällande utförande av ventilations/plåtslageriarbeten, ramavtal enligt följande:
Lindströms Plåtslageri AB, Gällivare
Caverion Sverige AB, Gällivare
Gunnar Karlsen Sverige AB, Solna.
KS 2017:2711 534
2018-01-09 avgett yttrande till Länsstyrelsen i Norrbottens län gällande
ansökan om kameraövervakning, dnr 211-16936-17.
KS 2017:2624 379
2017-12-27 avgett svar på skrivelsen gällande nya vindkraftverk i en
kommun utan kommunens tillstyrkan.
Kommunchefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande
beslut:
KS 2018:151
050
2018-01-22 beslutat att anta anbud av Skeppsbron AB, Gävle, gällande
försäkringsmäklare för Gällivare kommun.

Utdragsbestyrkande
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Minoritetsspråkshandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut:
KS 2018:142
805
2018-01-10 beslutat att bevilja 11 419 kronor till Pedagogisk omsorg
Nattavaara, Gällivare kommun.
KS 2018:143
805
2018-01-16 beslutat att bevilja 9 000 kr för aktiviteter till Älvgårdens
demensboende, Soc, VoB, Gällivare kommun.

Utdragsbestyrkande
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§ 34
KS kurser/konferenser samt återkoppling
KS/2018:12

100

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger inga kurser/konferenser.
Lars Alriksson (M) informerar om;
Kommunstyrelsens presidium, Esa Norojärvi, VD och representanter från
TOP Bostäder AB, Lennart Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen och Mats Pettersson, kommunchef har varit till
Skellefteå och Piteå fått information om nya byggnationer, organisation
av sin motsvarighet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ägarsamråd Inlandsbanan AB (IBAB).

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Information om samhällsomvandlingen
KS/2018:14

100

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

Förhandling LKAB
Verksamhetslokaler
Värdering Östra Malmberget
Informationsträffar med boenden i Östra Malmberget
Ändring detaljplaner Malmberget
Bevarande av byggnader
Projekt och entreprenader.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 36
Multiaktivitetshuset beslut om Byggnadsprojektering.
KS/2017:2445

251

Kommunstyrelsen beslutar
att avropa option 3:1 Byggnadsprojektering t.o.m. 0 – handling,
Multiaktivitetshuset.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade (KS 2017-05-08 § 148) att påbörja fas projektutveckling och upphandla arkitekt. Vid (KS 2017-11-13 § 142) beslutades att påbörja fas genomförande för Multiaktivitetshuset i centrala
Gällivare och att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja
arbete med skede systemhandling. Under december 2017 och efter årsskiftet har det övergripande designkonceptet med planer och fasader förfinats och detaljerats, principiella tekniker och brandskydd har tagits
fram. Teknikrum, verksamhets- och idrottslokaler har flyttats om, bearbetats och stämts av i fortsatta dialoger med verksamheter och intressenter. En färdig systemhandling skall presenteras den 30 mars 2018.
Enligt tidplanen skall nästa skede, byggnadsprojektering, påbörjas 201804-01. För att tidplanen skall hållas måste avrop ske i god tid av option
3:1, byggnadsprojektering t.o.m. 0 - handling, från ramavtalad generalkonsult MAF Arkitektkontor AB.
Ekonomiska konsekvenser
Beställning av option 3:1 Byggnadsprojektering uppgår till 7 000 000 SEK
enligt offert från MAF Arkitektkontor AB daterad 2017-06-15. Medel för
Multiaktivitetshuset finns anvisade i investeringsbudget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Byggnation av ett Multiaktivitetshus innebär positiva konsekvenser för
barn och ungdomar då ändamålsenliga, moderna lokaler och anläggningar skapas i centrum av Gällivare vilka kan nyttjas både under skol- och
fritid.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att avropa option 3:1 Byggnadsprojektering t.o.m. 0 – handling,
Multiaktivitetshuset.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Kommunstyrelsen 2017-05-18 § 148.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-02-01 § 17.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att avropa option 3:1 Byggnadsprojektering t.o.m. 0 – handling,
Multiaktivitetshuset.

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Försäljning småhustomter Repisvaara
KS/2018:154

253

Kommunstyrelsen beslutar
att 24 st. tomter på Repisvaara södra etapp 1 försäljs till LKAB,
att LKAB i 1:a hand erbjuder kommunen att återköpa tomterna till tidigare erlagt tomtpris, om de inte behövs för LKAB:s inlösen av hus i
Malmberget,
att LKAB därefter får försälja tomterna till intresserade köpare.
Ärendebeskrivning
LKAB har 2017-07-02 inkommit med en skrivelse med begäran om förtur
till att få köpa tomter på Repisvaara södra etapp 1 då LKAB:s tomter på
Repisvaara mitt inte kommer att räcka till för att ersätta de hus som
LKAB har/kommer att förvärva i Malmberget.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-25 § 239 att LKAB efter att samtliga som vid beslutsdatum stod i tomtkön fått ett erbjudande om köp av
tomt.
Erbjudande om köp gick i oktober 2017 ut till de som vid detta datum
ännu inte fått erbjudande om köp. 9 st intresseanmälningar inkom varav
4 st fullföljde köpet.
LKAB har därefter fått erbjudande om förvärv av 26 tomter.
Ekonomiska konsekvenser
Försäljningen innebär en ekonomisk intäkt för kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att 26 st. tomter på Repisvaara södra etapp 1 försäljs till LKAB för en köpesumma av 11 328 000 kronor,

Utdragsbestyrkande
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att LKAB i 1:a hand erbjuder kommunen att återköpa tomterna om de
inte behövs för LKAB:s inlösen av hus i Malmberget,
att LKAB därefter får försälja tomterna till intresserade köpare.
Underlag
1. Skrivelse LKAB.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-02-01 § 19.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson
(NS)
att 24 st. tomter på Repisvaara södra etapp 1 försäljs till LKAB,
att LKAB i 1:a hand erbjuder kommunen att återköpa tomterna till tidigare erlagt tomtpris, om de inte behövs för LKAB:s inlösen av hus i
Malmberget,
att LKAB därefter får försälja tomterna till intresserade köpare.
Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Magnus Johanssons m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Ny Förskola Mellanområdet, Robsam 1:3 - Beslut om program-,
genomförande
KS/2017:2442

290

Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva tidigare beslut i kommunstyrelsen KS 2016-09-19 § 237,
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att uppföra en förskola med
fyra avdelningar vid Tallbackaskolan enligt tidigare lokalisering, enligt
modulköpsförslag,
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja utredning av att
utöka Hedens förskola, eller annan central placering med ytterligare en
till två avdelningar.
Reservation
Birgitta Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Protokollsanteckning
Birgitta Larsson (S) vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna anser det olyckligt att tidsbristen innebär att genomförandet av den pedagogiska framtagna förskolan ej är möjlig att genomföra. Dessutom anser socialdemokraterna att det är olyckligt att lagstadgade verksamheter för barn och ungdomar får stå tillbaka ekonomiskt till
förmån för oerhört påkostade hallar.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i september 2016 att godkänna program
och investeringsbudget för Ny förskola Mellanområdet, Robsam 1:3
(KS 2016-09-19 § 237) samt att projektet skulle gå in i fas
”Genomförande”. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade
2017-11-09 §135 att återremittera ärendet, att i samverkan med barn-,
utbildning- och kulturförvaltningen se över konsekvenser/möjligheter att
dela upp planerad förskola på tre avdelningar på Tallbacka och två avdelningar i närheten av annan förskola, förslagsvis Mandolinen samt att
ärendet presenteras i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott den
14 december 2017.

Utdragsbestyrkande
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Vid kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-12-14 (§151)
presenterade barn-, utbildning- och kulturförvaltningen sin utredning
(KS/2017:2442-290) vilken visar på ett behov av att fyra avdelningar, i
form av flyttbara moduler, anläggs vid Tallbackaskolan samt att en avdelning placeras i centrumnära läge i syfte att avlasta förskolekön till
Maria förskola. Vid en översyn av var barnen som idag finns inom Maria
förskolas verksamhet är bosatta, så återfinns en stor del inom Hedskolans upptagningsområde. Vid en utökning av exempelvis Hedens förskola
som i dagsläget har två avdelningar i en av Hedgårdens flygelbyggnader,
till minst tre avdelningar förväntas det avlasta Maria förskola samt möjliggöra för en förbättrad pedagogik och verksamhet inom Hedens förskola.
Efter att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen presenterat sin utredning 2017-12-14 har samhällsbyggnadsförvaltningen valt att ändra utredningsinriktning efter detta resultat; fyra avdelningar vid Tallbackaskolan samt utökning med ytterligare en avdelning på Hedens förskola.
Ekonomiska konsekvenser
Bedömda kostnader enligt underlag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Fler förskoleavdelningar med rätt placering förutsätts gynna barn och
ungdomar i Gällivare kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att upphäva tidigare beslut i kommunstyrelsen KS 2016-09-19 § 237,
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att uppföra en förskola med
fyra avdelningar vid Tallbackaskolan enligt tidigare lokalisering,
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja utredning av att
utöka Hedens förskola eller annan central placering med ytterligare en till
två avdelningar.
Underlag
1. Utredning – Fyra avdelningar vid Tallbackaskolan samt ytterligare en
avdelning vid Hedens förskola.
2. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 237.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-11-09 § 135.
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-12-14 § 151.
5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-02-01 § 12.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att upphäva tidigare beslut i kommunstyrelsen KS 2016-09-19 § 237,
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att uppföra en förskola med
fyra avdelningar vid Tallbackaskolan enligt tidigare lokalisering, enligt
modulköpsförslag,
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja utredning av att
utöka Hedens förskola, eller annan central placering med ytterligare en
till två avdelningar.
Birgitta Larsson (S) yrkar
att upphäva tidigare beslut i kommunstyrelsen KS 2016-09-19 § 237,
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att uppföra en förskola med
fyra avdelningar vid Tallbackaskolan enligt tidigare lokalisering, enligt
modulköpsförslag,
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja utredning av att
utöka Hedens förskola, eller annan central placering med ytterligare en
till två avdelningar.
att den färdigprojekterade pedagogiska förskolan förläggs på Repisvaara.
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.

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Redovisning LKAB Finansiering
KS/2018:168

040

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun och LKAB har ingått flerårsavtal gällande ersättning i
samband med samhällsomvandling. Controller hanterar ersättningsflödena och har fått i uppdrag att redovisa utfall och övrigt information i
fråga till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott.
Vid dagens sammanträde informerar Thomas Pettersson, ekonomichef,
om ärendet. Fram till år 2018 ligger man under budget.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Underlag
1. Presentation.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-02-01 § 6.
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§ 40
Årsredovisning kommunstyrelsen 2017
KS/2018:109

0421

Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning 2017 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,
att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 407 352 tkr av kommunstyrelsens investeringsbudget, till 2018,
att enligt förslag överföra budget/ överskott om 1 930 tkr av driftbudgeten.
Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag, årets viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys,
framtidsperspektiv& utvecklingsområden. Årligen sammanfattas även
kommunstyrelsens måluppfyllelse utifrån det tagna styrkortet som är en
del av kommunens målstyrningsmodell Balanserad styrning.
Kommunstyrelsens årsredovisning avseende driftbudget 2017 uppvisar
ett överskott på 1 993 tkr.
Kommunstyrelsen begär att få kompletteringsbudgetera 407 352 tkr av
investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsen begär att få överföra budget/ överskott om 1 930 tkr
av driftbudgeten.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning 2017 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,

Utdragsbestyrkande
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att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 407 352 tkr av kommunstyrelsens investeringsbudget, till 2018,
att enligt förslag överföra budget/ överskott om 1 930 tkr av driftbudgeten.
Underlag
1. Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2017.
2. Kommunstyrelsens fördjupade årsredovisning 2017.
Yrkande
Fredric Olofsson (MaV) yrkar
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning 2017 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,
att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 407 352 tkr av kommunstyrelsens investeringsbudget, till 2018,
att enligt förslag överföra budget/ överskott om 1 930 tkr av driftbudgeten.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22 (46)

2018-02-19

Kommunstyrelsen

§ 41
Kommunplansdirektiv och budgetregler 2019-2021
KS/2018:83

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta budgetregler och kommunplansdirektiv för planperioden
2019-2021.
Ärendebeskrivning
För fortsatt arbete i nämnder och styrelse, beslutar kommunfullmäktige
om de regler och direktiv som skall gälla för budgetarbetet och framtagande av kommunplan.
Budgetreglerna är ramverket för hur budgetarbetet skall gå till.
Kommunplansdirektiven ger vilka förutsättningar som finns ekonomiskt
och vilka mål och inriktningar som bör prioriteras under kommande planperiod.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns specificerat i underlaget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Budgeten skall utgå från God ekonomisk hushållning vilket innebär att
ingen generation skall behöva bära tidigare generationers konsumtion.
Förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta budgetregler och kommunplansdirektiv för planperioden
2019-2021.
Underlag
1. Kommunplansdirektiv.
2. Budgetregler.
3. Ändringar budgetregler jämfört med föregående år.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06 § 6.
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Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att anta budgetregler och kommunplansdirektiv för planperioden
2019-2021.
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§ 42
Uppföljning interkontrollplan kommunstyrelsen 2017
KS/2018:101

0071

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år
2017.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Kommunstyrelsen har upprättat internkontrollplan för år 2017 som omfattar uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och
program, uppföljning av handlingsplaner, ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning av revisionsrapporter, reglementen samt uppföljning av riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 december år
2017.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år
2017.
Underlag
1. Uppfölning av kommunstyrelsens internkontrollplan år 2017.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år
2017.
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§ 43
Information om projekt ReBorN
KS/2018:177

106

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar Länsstyrelserna i Norrbotten och
Västerbotten om projekt ReBorN.
Roger Vallin, Länsstyrelsen Västerbotten och Sofia Perä, Länsstyrelsen
Norrbotten informerar om:
- Projektperiod
- EU-medel
- Projektägare
- Syfte
- Historik.
Underlag
1. Presentation.
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§ 44
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:
-

Nya säkerhetschefen börjar 1 mars 2018
Multiaktivitetshuset
Organisationsutredningen
Möte med LKAB, LTU och Kiruna kommun – Mineralriket.
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§ 45
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.
Jeanette Wäppling (V) informerar från Kommunala pensionärsrådets
sammanträde 8 februari 2018.
Henrik Ölvebo (MP) och Tomas Junkka (S) informerar från Rådet för
funktionshinderfrågors sammanträde 8 februari 2018.
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§ 46
Samverkansprojekt SEDD
KS/2017:2040

701

Kommunstyrelsen beslutar
att ordförande alternativt vice ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden utses som politisk representant i styrgruppen för samverkansprojektet SEDD,
att ordförande alternativt vice ordförande i socialnämnden utses som
politisk representant i styrgruppen för samverkansprojektet SEDD.
Ärendebeskrivning
Förslaget från kommunstyrelsen är att styrgruppen skall bestå av förvaltningscheferna för barn-, utbildning- och kulturförvaltningen och socialförvaltningen samt folkhälsostrateg och projektledare från elevhälsan.
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen föreslår att ordförande samt
vice ordförande för barn- utbildning- och kulturnämnden även skall ingå i
styrgruppen.
Ekonomiska konsekvenser
Arvoden vid uppdrag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att ordförande alternativt vice ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden utses som politisk representant i styrgruppen för samverkansprojektet SEDD,
att ordförande alternativt vice ordförande i socialnämnden utses som
politisk representant i styrgruppen för samverkansprojektet SEDD.
Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-12-04 § 197.
2. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 242.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06 § 16.
Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Fredric Olofsson (MaV) yrkar
att ordförande alternativt vice ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden utses som politisk representant i styrgruppen för samverkansprojektet SEDD,
att ordförande alternativt vice ordförande i socialnämnden utses som
politisk representant i styrgruppen för samverkansprojektet SEDD.
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§ 47
Val till Laponiatjuottjudus styrelse 2018
KS/2018:135

106

Kommunstyrelsen beslutar
att Tommy Isaksson utses till ordinarie ledamot med Annica Oscarsson
som ersättare i Laponiatjuottjudus styrelse under innevarande mandatperiod t.o.m. 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har valt Bernt Wennström som ordinarie med Tommy
Isaksson som ersättare att representera Gällivare kommun i Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltningens styrelse under innevarande mandatperiod t.o.m. 2018.
Med anledning av Bernt Wennströms avsägelse av uppdraget med anledning av pensionsavgång bör nyval ske till detta uppdrag. Förslaget till nyval har tagits fram i samråd med service och teknikförvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms inte beröra barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att Tommy Isaksson utses till ordinarie ledamot med Annica Oscarsson
som ersättare i Laponiatjuottjudus styrelse under innevarande mandatperiod t.o.m. 2018.
Underlag
1. Avsägelse Bernt Wennström.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06 § 11.
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§ 48
Åtgärder med anledning av haveri
KS/2017:2073

005

Kommunstyrelsen beslutar
att anta handlingsplanen för det fortsatt arbete.
Ärendebeskrivning
Utredningen visar på brister i informationshanteringen i Gällivare Kommun.
Utredningen och vidtagna åtgärder är sekretessbelagda uppgifter.
Vid dagens möte presenterar Kommunchefen en övergripande handlingsplan för arbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Haveriet medförde direkta och indirekta kostnader och arbetet för att
säkra god säkerhet bedöms kräva att medel tillskjuts.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att anta handlingsplanen för det fortsatt arbete.
Underlag
1. Handlingsplan.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06 § 14.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att anta handlingsplanen för det fortsatt arbete.
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§ 49
Översyn av socialförvaltningens ledningsfunktion med anledning av
genomförd organisationsutredning
KS/2018:205

001

Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av socialförvaltningens ledningsfunktion med utgångspunkt i genomförd organisationsöversyn samt socialnämndens beslut.
Ärendebeskrivning
Kommunledningen i samverkan med socialnämndens presidium har låtit
genomföra en allmän organisationsöversyn av socialförvaltningen. Kommunstyrelsen arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att upprätta handlingsplan för effektivisering med utgångspunkt i utredningens
resultat. Uppföljning av handlingsplanen har skett under hösten 2017.
Socialnämnden har under hösten 2017 fattat beslut om organisationsstruktur.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av socialförvaltningens ledningsfunktion med utgångspunkt i genomförd organisationsöversyn samt socialnämndens beslut.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av socialförvaltningens ledningsfunktion med utgångspunkt i genomförd organisationsöversyn samt socialnämndens beslut.
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§ 50
Rekrytering socialchef
KS/2017:2679

023

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Annette Viksten Åhl till socialchef.
Ärendebeskrivning
Rekrytering av ny socialchef har genomförts via annonsering. Tjänsten
har lockat fem sökande varav två kandidater intervjuats.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att utse Annette Viksten Åhl till socialchef.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06 § 23.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP),
Fredric Olofsson (MaV), Nicklas Johansson (NS) och Lars Alriksson (M)
att utse Annette Viksten Åhl till socialchef.
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§ 51
Avsägelse och fyllnadsval av ombudsersättare i inlandskommunernas
ekonomiska förening
KS/2017:2409

102

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Stefan Ovrell (MP) till ombudsersättare i inlandskommunernas
ekonomiska förening för tiden 23 oktober 2017 – 31 december 2018,
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2017-10-23 § 294.
Ärendebeskrivning
Joakim Nordstrand (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
inlandskommunernas ekonomiska förening.
Avsägelsen och fyllnadsval har vid kommunstyrelsens sammanträde
2017-10-23 § 294 av misstag blivit gjord till inlandskommunernas
ekonomiska förenings styrelse.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att utse Stefan Ovrell (MP) till ombudsersättare i inlandskommunernas
ekonomiska förening för tiden 23 oktober 2017 – 31 december 2018,
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2017-10-23 § 294.
Underlag
1. Avsägelse.
2. Kommunstyrelsen 2017-10-23 § 294.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06 § 17.
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§ 52
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
KS/2018:16

101

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2018.
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§ 53
Gojan 1 & 14 AB, begäran om kommunal borgen
KS/2018:164

107

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för egen skuld)
med 23 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om
23 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
att borgensavgiften uppgår till 0,35 % av årlig genomsnittlig låneskuld.
Jäv
Lars Alriksson (M), Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP), Tomas
Junkka (S) och Maria Åhlén (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
Gojan 1 & 14 AB har en skuld till Gällivare kommun som avtalades i samband med förvärvet av bolaget. Gojan 1 & 14 AB avser att reglera skulden till Gällivare kommun och begär därför en proprieborgen (borgen
såsom för egen skuld) med 23 000 000 kronor.
Vid nyttjande av kommunal borgen följer en borgensavgift. Borgensavgiften bör följa övriga i kommunkoncernen ingående bolag och beräknas årligen till 0,35 % av årets genomsnittliga låneskuld.
Ekonomiska konsekvenser
Vid ett beviljande av kommunal borgen kommer Gojan 1 & 14 AB att
kunna lösa skulden till Gällivare kommun.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga
Förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för egen skuld)
med 23 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om
23 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
att borgensavgiften uppgår till 0,35 % av årlig genomsnittlig låneskuld.
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Underlag
1. Gojan 1 & 14 ABs begäran om borgen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06 § 22.
Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M)
att bevilja Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för egen skuld)
med 23 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om
23 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
att borgensavgiften uppgår till 0,35 % av årlig genomsnittlig låneskuld.
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§ 54
Tilläggsanslag särskilt boende LSS
KS/2017:2682

734

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta tilläggsanslaget på 1 080 tkr för nya beslut om särskilt boende
för LSS och anvisa finansiering från rörelsekapitalet, till konto ansvar
705610, verksamhet 5131.
Ärendebeskrivning
Tilläggsanslag år 2018 med 2.0 tjänster då det har inkommit nya beslut
om särskild boende enligt LSS. För att säkra och trygga upp verkställighet nattetid för brukarna som bor på stöd och service boende.
Samt tilläggssanslag för korttidsvistelse i annan kommun enligt socialnämndens sociala utskott beslut daterad 2016-10-04.
Enligt SN beslut 2017-11-30 § 167 tas ärendet upp vid extra insatt sammanträde för socialnämnden 12 december 2017.
Ekonomiska konsekvenser
2.0 tjänster 1 080 tkr
Vistelse annan kommun 1 Mkr. Totalt 2 080 tkr.
Finansieringen föreslås tas från rörelsekapitalet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anta tilläggsanslaget på 1 080 tkr för nya beslut om särskilt boende
för LSS och anvisa finansiering från rörelsekapitalet, till konto ansvar
705610, verksamhet 5131.
Underlag
1. Socialnämnden 2017-12-12 § 186.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06 § 18.
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Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att anta tilläggsanslaget på 1 080 tkr för nya beslut om särskilt boende
för LSS och anvisa finansiering från rörelsekapitalet, till konto ansvar
705610, verksamhet 5131.
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§ 55
Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden
KS/2017:2576

003

Kommunstyrelen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 april 2018,
att kommunfullmäktiges beslut 2009-12-07 § 203 därmed upphör att
gälla.
Ärendebeskrivning
I december 2014 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,
förslag på ny struktur för reglementen för kommunstyrelsen och övriga
nämnder. Under 2015 påbörjades en översyn och ett revideringsarbete
av kommunstyrelsen och de övriga nämndernas reglementen i Gällivare
kommun.
Utifrån detta har en revidering av Överförmyndarnämndens reglemente
genomförts.
Enligt överförmyndarnämndens internkontrollplan för 2015, antagen av
överförmyndarnämnden den 4 december 2014, skall en genomgång av
gällande reglemente genomföras en gång per år.
I samband med revideringen har även justeringar utifrån kommunallag
2017:725 som träder i kraft 1 januari 2018 genomförts.
Senast Överförmyndarnämndens reglemente genomgicks var
2015-03-26. Ingen revidering genomfördes varför gällande reglemente
KS/2009:505 ligger som underlag.
Förslag till nytt reglemente föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 april 2018,
att kommunfullmäktiges beslut 2009-12-07 § 203 därmed upphör att
gälla.
Underlag
1. Gällande reglemente med hänvisningar till nu gällande paragrafer.
2. Förslag till nytt reglemente.
3. Jämförelsedokument gällande och förslag till nytt reglemente.
4. Överförmyndarnämnden 2017-12-05 § 43.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06 § 19.
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§ 56
Partistöd 2018
KS/2018:54

104

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd för 2018 till partier representerade i kommunfullmäktige enligt följande;
Arbetarpartiet socialdemokraterna
515 313 kr
Vänsterpartiet
227 813 kr
Nya Moderaterna
227 813 kr
Miljöpartiet de gröna
141 563 kr
Norrbottens Sjukvårdsparti
84 063 kr
Malmfältens Väl
84 063 kr
Sverigedemokraterna
84 063 kr
att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110.
Ärendebeskrivning
Föreligger fastställande av partistöd för år 2018. Partistödet betalas ut
årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige.
Utbetalning av partistöd för år 2018
Arbetarpartiet socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Nya Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Norrbottens Sjukvårdsparti
Malmfältens Väl
Sverigedemokraterna

515 313 kr
227 813 kr
227 813 kr
141 563 kr
84 063 kr
84 063 kr
84 063 kr

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna täcks inom ram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att utbetala partistöd för 2018 till partier representerade i kommunfullmäktige enligt följande;
Arbetarpartiet socialdemokraterna
515 313 kr
Vänsterpartiet
227 813 kr
Nya Moderaterna
227 813 kr
Miljöpartiet de gröna
141 563 kr
Norrbottens Sjukvårdsparti
84 063 kr
Malmfältens Väl
84 063 kr
Sverigedemokraterna
84 063 kr
att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110.
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§ 57
Extra bolagsstämma Inlandsbanan AB
KS/2018:41
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Kommunstyrelsen beslutar
att som ombudsinstruktion meddela följande;
1. Begära att ärendet med fråga om enskilda aktieägare, med kringgående av styrelse och företagsledning, ska ha kontakter med tredjeman
avseende pågående projekt och verksamheter, utgår från dagordningen
vid bolagsstämman.
2. Rösta nej till entledigande av bolagsstyrelseordförande,
3. Rösta ja till att ytterligare minst en ny styrelseledamot med näringslivsförankring utses, samt
4. Rösta för att ingånget samarbetsavtal, det så kallade MOUT, mellan
bolaget och Macquarie fullföljs enligt de intentioner parterna varit överens om.
Ärendebeskrivning
Inlandsbanan AB har kallat till extra bolagsstämma på begäran av delägare i bolaget. De ärenden som aktualiserat förevarande extra bolagsstämma är:
Fråga om enskilda aktieägare, med kringgående av styrelse och företagsledning, ska ha kontakter med tredjeman avseende pågående projekt och
verksamheter,
Fråga om entledigande av bolagsstyrelseordförande,
Att ytterligare minst en ny styrelseledamot med näringslivsförankring utses, samt
Att ingånget samarbetsavtal, det så kallade MOUT, mellan bolaget och
Macquarie fullföljs enligt de intentioner parterna varit överens om.
Kommunen ombeds att som delägare i bolaget ta ställning i respektive
ärende genom att rösta ja eller nej genom att upprätta en ombudsinstruktion.
I sak kan följande noteras rörande respektive ärende på bolagsstämman.
Utdragsbestyrkande
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Vad gäller frågan om bolagsstämman ska begränsa enskilda aktieägares
möjligheter att ha kontakter med tredjeman avseende pågående projekt
och verksamheter bör uppmärksammas att vid bolagsstämma ges aktieägare möjlighet att besluta i bolagets angelägenheter. Här är fråga om
begränsning av aktieägare möjlighet hålla kontakt med tredje man vilket
inte torde vara förenligt med bolagsstämmans kompetens. Vidare utgörs
delägarna i bolaget av kommuner, varför räckvidden av en sådan begränsning som föreslås, med beaktande av den generella formuleringen i
förslaget, ter sig svårförenligt med den kommunala självstyrelsen. Ärendet bör därför mot bakgrund av vad som anförts ovan utgå från bolagsstämman.
Det bedöms inte framkommit skäl för att ett entledigande av bolagsstyrelsens ordförande ska vara aktuellt. I denna del föreslås därför att inget
entledigande av ordföranden sker.
Med hänsyn till den fas bolaget befinner sig i torde det vara nödvändigt
att bolagsstyrelsen besitter erfarenhet och kunskap från näringslivet.
Följaktligen föreslås därför att minst en styrelseledamot med näringslivsförankring utses. Det noteras att det inte föreligger något förslag till ledamot varför beslutet bör kompletteras med på vilket sätt ledamoten ska
nomineras för val av bolagsstämma samt om valet av ledamot ska ske
vid ordinarie bolagsstämma 2019 eller vid en extra stämma.
Det sista ärendet rör samarbetsavtalet med Macquaire. Det framkommer
inga skäl för att frånträda avtalet och det föreligger inte heller något beslutsunderlag i denna del. Således ska avtalet fullföljas.
Ekonomiska konsekvenser
Förslagen till beslut bedöms inte innebära några direkta konsekvenser för
kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar
med anledning av förslaget till beslut.
Förslag till beslut
att som ombudsinstruktion meddela följande;
1. Begära att ärendet med fråga om enskilda aktieägare, med kringgående av styrelse och företagsledning, ska ha kontakter med tredjeman
avseende pågående projekt och verksamheter, utgår från dagordningen
vid bolagsstämman.
2. Rösta nej till entledigande av bolagsstyrelseordförande,
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3. Rösta ja till att ytterligare minst en ny styrelseledamot med näringslivsförankring utses, samt
4. Rösta för att ingånget samarbetsavtal, det så kallade MOUT, mellan
bolaget och Macquarie fullföljs enligt de intentioner parterna varit överens om.
Underlag
1. Kallelse till extra bolagsstämma
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att som ombudsinstruktion meddela följande;
1. Begära att ärendet med fråga om enskilda aktieägare, med kringgående av styrelse och företagsledning, ska ha kontakter med tredjeman
avseende pågående projekt och verksamheter, utgår från dagordningen
vid bolagsstämman.
2. Rösta nej till entledigande av bolagsstyrelseordförande,
3. Rösta ja till att ytterligare minst en ny styrelseledamot med näringslivsförankring utses, samt
4. Rösta för att ingånget samarbetsavtal, det så kallade MOUT, mellan
bolaget och Macquarie fullföljs enligt de intentioner parterna varit överens om.
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