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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1
Måndag 28 maj 2018 kl. 10:00 – 15:40

Ajournering

Kl. 12:00-13:00

Utses att justera

Magnus Johansson

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2018-05-30, klockan 08:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf §126 - §158
________________________
Maria Landström

Ordförande
________________________
Lars Alriksson §§ 126-127, 129-133, 136-137,
139-155, 157-158
Ordförande
________________________
Jeanette Wäppling §§ 128, 134-135, 138
Ordförande
________________________
Fredric Olofsson § 156
Justerande
________________________
Magnus Johansson

BEVIS
Paragraf §126 - §158
Organ
Sammanträdesdatum
Anslags uppsättande

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Kommunstyrelsen
2018-05-28
2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Anslags nedtagande

2018-06-21

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Maria Landström
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Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-28
Beslut i
§§
126-127,
129-133,
136-137,
139-155,
157-158

Ordinarie

Namn

Parti

Ordförande

Lars Alriksson

M

Vice
ordförande

Jeanette Wäppling

V

126-155,
157-158

Andre vice
ordförande

Henrik Ölvebo

MP

127-140,
143, 155158
126, 130133, 136137, 141143, 147153
126-133,
135-155,
157-158

Närvarande
Klockan

Anmärkning

10:00-15:00

Jäv §§ 134, 156

Jäv § 156. Ordförande §§ 128, 134135, 138
11:30-15:40

Jäv § 154

Ledamot

Pernilla Fagerlönn

V

Ledamot

Birgitta Larsson

S

Ledamot

Maria Åhlén

S

Ledamot

Roland Axelsson

S

Ledamot

Tomas Junkka

S

Ledamot

Magnus Johansson

S

126-158

Ledamot

Nicklas Johansson

NS

126-155,
157-158

Jäv § 156

Ledamot

Fredric Olofsson

MV

126-158

Ordförande § 156

Ersättare

Namn

Parti

Beslut i
§§
126,128,
135, 138,
141-142,
147-153

Ersättare

Benny Blom

M

Ersättare

Monica NordvallHedström

M

Ersättare

David Väyrynen

V

Ersättare

Stefan Ovrell

MP

Ersättare

Lena Lindberg

S

Ersättare

Ulf Normark

S

10:00-12:00

Jäv §§ 134, 156

126-155,
157-158

§§ 127129, 134135, 144146, 154158

§§ 126158

Jäv § 156

Närvarande
Klockan

Anmärkning
Ers. Henrik Ölvebo kl. 10:00-11:30
§§ 126, 141-142, 147-153. Ers. Lars
Alriksson kl. 15:00-15:40 §§ 128,
135, 138. Ej tjg.ers. 11:30-15:00 §§
127-140, 143-146, 154-158

13:00-15:40

Ers. Pernilla Fagerlönn

Ers. Tomas Junkka
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Ersättare

Clary Persson

S

Ersättare

Steve Ärlebrand

S

Ersättare

Nina Eriksson

S

Ersättare

Margareta
Henricsson

NS

Ersättare

Gun Isaxon

MAV

Namn

Anmärkning/närvarande

Maria Landström

§§ 126-158

Mats Pettersson

§§ 126-158

Thomas Pettersson

§ 126

Alexander Kult

§§ 126, 129

Rune Blomster

§ 126

Socialchef

Annette Viksten Åhl

§ 126

Förvaltnings
chef

Eva Martinsson

§ 126

Enhetschef

Anders Åhl

§ 128

Lennart Johansson

§ 127, 129

David Väyrynen

§ 129

Vivi Eriksson

§ 129

Jaime Romo

§ 129

Leamot MBR

Jan-Erik Apelqvist

§ 129

Utredare

Eva Gidblom

§ 129

LKAB

Peter Segerstedt

§ 129

Theresa Savonen

§ 134

Christer Nordmark

§ 134

Övriga
deltagare
Kommunsek
reterare
Kommunche
f
Ekonomichef
Förvaltnings
chef
Förvaltnings
chef

Förvaltnings
chef
Ordförande
MBR
Ledamot
MBR
Ledamot
MBR

VD Gällivare
Energi
Ordförande
Gällivare
Energi

126-158

Ers. Roland Axelsson

10:40-15:40

Ej tjg.ers. §§ 126-140, 143-146, 154158
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§ 126
Budgetuppföljning och KS till förfogande
KS/2018:9 - 042
Kommunstyrelsen beslutar
att berörda nämnder: barn-, utbildning- och kulturnämnden, socialnämnden, service- och tekniknämnden samt kommunstyrelsen tar fram
åtgärdsplaner för att få budget i balans och redovisar det till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 27 augusti 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen
ta upp information angående budgetuppföljning. Svaga resultat för året.
Alexander Kult, förvaltningschef miljö-, bygg- och
räddningsförvaltningen, informerar om:
Nämnd: Inget att kommentera.
Bygg: Fortsatt högt tryck på bygglovsidan med flertalet större bygglov
som genererar intäkter över plan på årsbasis.
Miljö: Personalkostnader enligt plan, kommer att rätas ut under helår.
Övriga kostnader något över plan pga. digitala satsningar.
Livsmedel: Inget att kommentera.
Räddningstjänsten: Personalkostnader något under plan, kommer att
rätas ut under sommarperioden pga. sommarvikarier. Övriga kostnader
något över plan.
Rune Blomster, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen,
informerar om:
Teknikavdelningen har haft högre kostnader än budgeterat.
Service- o Fritidsavdelningen har haft kostnader för Malmberget ishall
samt Tallbacka fotbollsplan som inte finns med budget.
Flygplatsavdelning har troligen en förlust i intäkter pga. konkursen i
Next Jet.
Annette Viksten-Åhl, socialchef socialförvaltningen, informerar om:
Förvaltningen dras just nu med ett underskott som till stora delar beror
på en bemanning utanför ram. I strategiska uppdraget 6.0 effektiv
bemanningsplanering med brukarfokus har vi inte klarat av att följa tidsplanen så målet för år 2018 kommer inte att nås. Vi har även höga
kostnader på grund av Ssk/socionombristen samt att hemtjänsten för
tillfället är placerad i Malmberget vilket ger förhöjda kostnader.
Utdragsbestyrkande
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Eva Martinsson, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, informerar om:
Avvikelse och prognos beror i huvudsak på personalkostnader, bland
annat för nyanlända, husvik. samt stora elevgrupper på många enheter.
Summan är osäker. Ökat antal barn/elever i verksamheten jämfört med
prognos/resursfördelning. Överkostnader för måltider. Assistentkostnader
på grund av medicinska skäl har stor påverkan på både avvikelse och
prognos. Förväntade överskottet inom förskola beror på ej startad OBomsorg.
Mats Pettersson, kommunchef och Thomas Pettersson, ekonomichef,
informerar om:
Ekonomienheten:
Avvikelsen beror på vakanta tjänster som har visat sig svåra att
rekrytera. På enheten råder även en övertalighet som reducerar
prognosen.
Personalenheten:
Kostnaderna är inte linjära. Rehabilitering och företagshälsovård går inte
att beräkna eller periodisera. Många stora utgifter som kommer i slutet
av året, ffa personalfesten. Aktiviteten för 300-kronan är störst i slutet av
året, och stor del för 2017 har utbetalts januari 2018. Kostnader för
gymträning i Ullatti har debiterats för 2016, 2017, 2018 under första
kvar-talet 2018. Kostnadstak har införts för träning på Cr8, men effekten
syns inte ännu. Kostnaden för Personec-P ska periodiseras. Övriga
personal-system har debiterats hela årskostnaden under första kvartalet
2018.
Lönekostnaden kommer att öka pga. extrapersonal under sommaren i
samband med nyrekryteringar och pensionsavgång.
Projektanställningarna startade först i april. Förslag till ks au att skjuta 3
månaders lönekostnad för projekt 90102 till 2019.
Utvecklingsenheten:
Pensionsavgång. För Jan och feb 2018 dubbel lön pga. arbetsplatsöverföring.
Nämnd- och utredning:
Avvikelsen beror på plus angående avgifter kommunförbundet,
folkhälsosamordning, funktionshinderfrågor, dessa plus kommer att
"plana ut"
under året. Det stora pluset inom driften handlar om engångsanslag
580 tkr gällande förnyelse av läsplattor till politiken. Dessa kostnader
kommer att bli aktuella under ht 2018. Plus gällande personalkostnader
handlar om en långtidssjukskrivning som varit vakant tjänst under en tid
samt föräldraledigheter.
IT-Enheten:

Utdragsbestyrkande
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Avvikelsen på verksamhet 9235 beror på fortsatta åtgärder utifrån
utredningen kring datorhaveriet och IT-säkerhet i allmänhet. Trots detta
är prognosen ett mindre överskott pga. vakanser under året.
Informationsenheten:
Vissa periodiseringar och kostnader som inte är linjära.
Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar
att berörda nämnder: barn-, utbildning- och kulturnämnden, socialnämnden, service- och tekniknämnden samt kommunstyrelsen tar fram
åtgärdsplaner för att få budget i balans och redovisar det till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 27 augusti 2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Information samhällsomvandlingen
KS/2018:14 - 100
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunstyrelsens sammanträden informerar
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om det aktuella
läget gällande samhällsomvandlingen.
Lennart Johansson, förvaltningschef informerar om:
- Förhandlingar med LKAB
- Miljözoner
- Etappindelningar
- Industristängsel.

Utdragsbestyrkande
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§ 128
Web-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden
KS/2017:2572 - 005
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet,
att man tar fram ett koncept/system som möjliggör sektionering av
ärenden,
att systemet är flexibelt och kan nyttjas till andra forum än
kommunfullmäktige,
att en tidsplan för implementering presenteras, samt ett förslag till
budget på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 27 augusti
2018.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsen har informationsenheten sonderat
marknadens utbud av tjänsten; webbsändning av sammanträden. Här
nedan redovisas fyra alternativ i olika nivåer.
1. Livesändning via Youtube med två kameror där hela mötet (exkl.
pauser) laddas upp på Youtube i oredigerat skick. SEK 14 000 per
sammanträde på 6-8 timmar från mötesplats med fast uppkoppling till
internet.
2. Livesändning/inspelning med två kameror och stream via Youtube,
samt efterbearbetning där respektive ärende separeras, rubriksätts och
därefter laddas upp på Youtube. SEK 20 000 per sammanträde på 6-8
timmar från mötesplats med fast uppkoppling till internet.
3. Livesändning/inspelning med tre kameror och stream via Youtube,
samt produktion av klippt version med textskyltar för varje ärende. SEK
25 000 per sammanträde på 6-8 timmar från mötesplats med fast
uppkoppling till internet.
4. Livesändning/inspelning med tre kameror med sändning via köpt
streamtjänst och säker lagringsplats, samt produktion av klippt version
med textskyltar för varje ärende. SEK 40 000 per sammanträde på 6-8
timmar från mötesplats med fast uppkoppling till internet.
Ur kvalitativ och tillgänglighetsaspekt är tjänst som innefattar inspelning,
direktsändning på internet via köpt streamtjänst, efterbearbetning samt
säker lagring att föredra.
Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Beroende på nivå av efterbearbetning samt stream- och lagringsmiljö
(säkerhetsnivå) är kostnaden SEK 140 000-400 000 per år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser föreligger för målgruppen, annat än ökad
tillgänglighet till kommunfullmäktiges möten, liksom för allmänheten i
övrigt.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att ge informationsenheten uppdraget,
att infordra offert på testproduktion av vald tjänst för inspelning och
sändning av utvalt kommunfullmäktige sammanträde efter
sommaruppehållet,
att ur rörelsekapitalet anvisa medel till ansvar 101, verksamhet 100,
att efter utvärdering genomföra upphandling av utvald tjänst för
inspelning och sändning av kommunfullmäktiges sammanträden från
hösten 2018 till december 2019,
att ge IT- och informationsenheten uppdraget att utreda möjligheten att
installera egen AV-teknisk utrustning i permanent möteslokal
(Kunskapshuset) och presentera ett prissatt underlag.
Underlag
(motsvarande Regions Norrbottens variant = alternativ 4)
1. Offert för inspelning/produktion.
2. Offert för streamtjänst/lagring.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 140.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar
att avslå förslag till web-sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (67)

2018-05-28

Kommunstyrelsen
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att återremittera ärendet,
att man tar fram ett koncept/system som möjliggör sektionering av
ärenden,
att systemet är flexibelt och kan nyttjas till andra forum än
kommunfullmäktige,
att en tidsplan för implementering presenteras, samt ett förslag till
budget på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 27 augusti
2018.
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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§ 129
Avvecklingsplan Malmberget
KS/2018:421 - 210
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Mats Pettersson, kommunchef, att ta fram ett gemensamt
yttrande för kommunstyrelsen och miljö-, bygg- och räddningsnämnden
som behandlas i kommunstyrelsen före 30 juni 2018.
Ärendebeskrivning
LKAB har inkommit med en inbjudan gällande samråd avvecklingsplan
Malmberget.
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i en deldom
2015-05-19 föreskrivit som ett villkor för gruvverksamhet i Malmberget
att en avvecklingsplan för samhället ska tas fram av LKAB.
Avvecklingsplanen ska tas fram i samråd med bland annat miljö-, byggoch räddningsnämnden i Gällivare kommun.
Peter Segerstedt, samhällsomvandlingen LKAB informerar om:
- Mark- och miljödomstolens dom
- Samråd med miljö-, bygg- och räddningsnämnden
- Miljötillstånd
Underlag
1. Inbjudan till samråd.
2. Avvecklingsplan.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP)
att uppdra till Mats Pettersson, kommunchef, att ta fram ett gemensamt
yttrande för kommunstyrelsen och miljö-, bygg- och räddningsnämnden
som behandlas i kommunstyrelsen före 30 juni 2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Delgivningar
KS/2017:2596 - 533,KS/2017:2601 - 108,KS/2018:10 - 100,KS/2018:27
- 107,KS/2018:275 - 142,KS/2018:285 - 534,KS/2018:289 142,KS/2018:30 - 107,KS/2018:304 - 511,KS/2018:32 107,KS/2018:33 - 107,KS/2018:337 - 534,KS/2018:375 141,KS/2018:376 - 534,KS/2018:377 - 007,KS/2018:378 534,KS/2018:398 - 753,KS/2018:401 - 420,KS/2018:41 106,KS/2018:420 - 534,KS/2018:425 - 107,KS/2018:430 106,KS/2018:449 - 191,KS/2018:48 - 106,KS/2018:55 042,KS/2018:99 - 611
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär:
18:15, Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar.
18:17, Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018.
18:18, Budgetförutsättningar för åren 2018:2021.
1. Ks 2017:2601 108
Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen har den 12 april 2018
meddelat dom, att upphäva kommunstyrelsen beslut den 27 mars 2017,
att anta detaljplan för del av fastigheten Gällivare 3:13, Andra sidan, i
Gällivare kommun, P 919-17.
2. Ks 2017:2596 533
Trafikverket har den 3 april 2018 beslutat att bevilja Gällivare kommun
bidrag med 9 518 000 kr avseende driften av Gällivare flygplats år 2018,
TRV 2017/113101.
3. Ks 2018:449 191
Länsstyrelsen Norrbotten har den 26 april 2018 inkommit med protokoll
avseende inspektion hos Överförmyndaren i Gällivare kommun, dnr
203-2822-18.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15 (67)

2018-05-28

Kommunstyrelsen
4. Ks 2018:420 534
Länsstyrelsen Norrbotten har den 25 april 2018 beslutar om föreskrifter
som reglerar skoterkörning inom del av Gällivare kommun, söder om
Tjuonajåkk, dnr 523-4397-18.
5. Ks 2018:376 534
Länsstyrelsen Norrbotten har den 17 april 2018 beslutat om föreskrifter
som reglerar skoterkörning inom delar av Gällivare kommun,
Viddjajavrriområdet och Urttijavrreområdet, dnr 523-3723-18.
6. Ks 2018:304 511
Länsstyrelsen Norrbotten har den 12 april 2018 beslutat om föreskrifter
som reglerar skoterkörning inom delar av Gällivare kommun, väster om
Ritsem, dnr 523-2717-18.
7. Ks 2018:337 534
Länsstyrelsen Norrbotten har den 5 april 2018 beslutat om föreskrifter
som reglerar skoterkörning inom del av Gällivare kommun, Unna Seukok
och Stuor Seukok väster om Ritsem, dnr 523-3401-18.
8. Ks 2018:275 142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 9 april 2018 beslutat om att avslå
Fritids & skoterföreningen Nords ansökan om bidrag ur bygdemedel.
Ansökan ska göras direkt till Gällivare kommun, dnr 208-1789-18.
9. Ks 2018:289 142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 9 april 2018 beslutat om att avslå OK
Sarvens ansökan om bidrag ur bygdemedel. Ansökan ska göras direkt till
Gällivare kommun, dnr 208-109-18.
10. Ks 2018:285 534
Länsstyrelsen Norrbotten har den 11 april 2018 beslutat om tillstånd till
kameraövervakning gällande dokumentation hur djur har påverkats av
skogsbränder, dnr 211-1717-2018.
11. Ks 2018:378 534
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 28 mars 2018 beslutat om
utvidgning av kameraövervakning gällande jord- skreds-, ras- och
erosionsbenägna zoner i Sverige där det finns geologiska och geotekniska
förutsättningar för att klimatförändrings- och naturrelaterade händelser
och olyckor kan äga rum, dnr 211-42392-2017.
12. Ks 2018:377 007
Revisorerna i Gällivare kommun har den 28 mars 2018 inkommit med
revisionsrapport, samt slutdokument gällande avfallshantering i Gällivare
kommun.

Utdragsbestyrkande
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13. Ks 2018:55 042
Hakkas Folkets husförening har den 24 april 2018 inkommit med årsberättelse för år 2017.
14. Ks 2018:55 042
Killinge Byggnadsförening Folkets Hus har den 26 april 2018 inkommit
med årsberättelse för år 2017.
15. Ks 2018:55 042
Ullatti Folkets hus har den 24 april 2018 inkommit med årsberättelse för
år 2017.
16. Ks 2018.55 042
Folkets Hus Byggnadsförening Nattavaara har den 26 mars 2018
inkommit med årsberättelse för år 2017.
17. Ks 2018:55 042
Skaulo Puoltikasvaara Folkets Hus har den 4 april 2018 inkommit med
årsberättelse för år 2017.
18. Ks 2018:41 106
Inlandsbanan har den 27 april 2018 inkommit med en skrivelse med
information om att vid mötet den 10 april kom Inlandsbanan AB:s ordförande och styrelseordförande för det australiensiska bolaget Macquarie
överens om att den gemensamma avsiktsförkaringen avslutas i
samförstånd.
19. Ks 2018:398 753
Handikappkonsulenten i Gällivare kommun har den 16 april 2018 lämnat
en förteckning över utbetalda grund- och aktivitetsstöd till
handikappföreningar 2018.
20. Ks 2018:430 106
Sveriges Kommuner och Landsting har den 20 april 2018 inkommit med
Sveriges Kommuner och Landstings sammanträdesplan för 2019, dnr
18/00003.
21. Ks 2018:48 106
Tillgänglighetsråd och Länspensionärsråd, Region Norrbotten, protokoll
2018-03-28.
22. Ks 2018:27 107
Gällivare Energi AB, protokoll 2018-03-26.
23. Ks 2018:30 107
Brottsförebyggande rådet i Gällivare, protokoll 2018-04-18.
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24. Ks 2018:30 107
Brottsförebyggande rådet i Gällivare, Uppföljning av Medborgarlöften
2017.
25. Ks 2018:425 107
Gojan 1 & 14 AB, protokoll 2018-03-27.
26. Ks 2018:32 107
Rådet för funktionshinderfrågor, protokoll 2018-04-10.
27. Ks 2018.33 107
Kommunala pensionärsrådet, protokoll 2018-03-23.
Protokoll har inkommit från:
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-03.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 2018-04-19.
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§ 131
Delegationsbeslut
KS/2018:11 - 100,KS/2018:420 - 534,KS/2018:424 - 253,KS/2018:445
- 050,KS/2018:469 - 270,KS/2018:471 - 805,KS/2018:474 805,KS/2018:475 - 805
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut:
1. Ks 2018:420 534
2018-04-23 avgett yttrande till Länsstyrelsen i Norrbottens län avseende
ansökan om tillfälligt skoterförbud från Baste Cearru, 2 maj till 30 juni
2018.
2. Ks 2018:424 253
2018-04-16 Svar angående förfrågan gällande förköpsrätt av fastighet.
Kommunstyrelsens vice ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut:
3. Ks 2018:469 270
2018-05-08 att ge service- och teknikförvaltningens förvaltningschef i
uppdrag att träffa blockhyreskontrakt för Torget 5-6, Malmberget, för
tiden i maj till 31 december 2018, samt att hyra ut tillfälliga bostäder
enligt kommunstyrelsen behov.
Förvaltningschefen samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegation av
kommunstyrelsen fattat följande beslut:
4. Ks 2018:445 050
2018-04-27 att anta anbud av Muoniodalen Konsulting AB avseende
byggledning för projektet Nya sjöparken.
Minoritetsspråkshandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut:
5. Ks 2018:330 805
2018-03-16 att avslå inkommen ansökan från PRO-Malmberget av
minoritetsspråksmedel om 44 600 kr för kulturresa med buss till Slagnäs
Samecenter.
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6. Ks 2018:474 805
2018-05-09 att bevilja Mariaskolan 18 421 kr av minoritetsspråksmedel
till bussresa Gällivare-Torneå tur och retur avseende språkrevitalisering i
finskspråkig miljö.
7. Ks 2018:471 805
2018-05-08 att bevilja Finska klubb 9 000 kr av minoritetsspråksmedel
för att uppmärksamma finns morsdag med öppet hus i Gällivare.
8. Ks 2018:475 805
2018-05-09 att bevilja Tornedalingar i Gällivare 16 200 kr för en
studieresa till norra delen av Tornedalen för kulturbevarande av
meänkieli.
Alkoholhandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut:
9. AlkT 2018:4 7021
2018-03-21 att bevilja Hembygdsföreningen i Sammakko tillfällig
servering i slutet sällskap under tiden 31 mars 2018 – 1 april 2018.
10. AlkT 2018:5 7021
2018-03-21 att bevilja Sammakko Fritids- & Skoterförening klubblokal
tillfällig servering i slutet sällskap under tiden 31 mars 2018 – 1 april
2018.
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§ 132
Kurser/konferenser samt återkoppling
KS/2018:12 - 100
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger inga kurser, konferenser.
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§ 133
Avrapportering utredning gemensam poolvakans/bemanningsenhet
KS/2017:2528 - 027
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avrapportering av aktivitetsplan baserad på utredning
”Gemensam bemanningsenhet för vikariat och pooltjänster i Gällivare
kommun,
att överlämna aktivitetsplan och intern utredning ”Kommungemensam
bemanningsenhet” till Socialnämnden för vidare åtgärder inom
Socialförvaltningen,
att begära återkoppling från Socialnämnden till kommunstyrelsens
arbetsutskott i oktober om hur arbetet med effektivisering av funktionen
för vikarieanskaffning och bemanning fortskrider.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2015-10-26 § 245 beslutat att utreda gemensam
poolvakans/bemanningsenhet i Gällivare kommun. Utredningsdirektiven
beslutades av Kommunstyrelsen 2016-05-09 § 143 och utredningen
genomfördes av i.o.h Organisationsutveckling. I samband med
presentation av utredningen beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-19
§ 251 att uppdra till kommunchefen att upprätta handlingsplan för
effektivisering med utgångspunkt från utredningens resultat.
Kommunstyrelsen fastställde aktivitetsplanen 2017-03-27 § 96.
Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2017-11-13 § 244 att återrapportering ska ske
under första kvartalet 2018.
En aktivitet i fastställd aktivitetsplan är att ”etablera en central BE
[bemanningsenhet] inom kommunledningskontoret för hela kommunen.
Personalchefen har i samarbete med nämnd- och utredningsenheten
inventerat förvaltningarnas behov samt utarbetat underlag för en sådan
etablering.
Efter genomgång av behovet hos förvaltningarna dras slutsatsen att det
saknas förutsättningar för etablering av en kommungemensam funktion
för vikarieanskaffning och bemanning, då det bara är socialförvaltningen
som uppvisar ett tydligt behov av en särskild funktion för
vikarieanskaffning och bemanning. De arbetsuppgifter som för
närvarande utförs av socialförvaltningens ”bemanningsenhet” kan
effektiviseras så att stödfunktionens uppgifter i högre utsträckning
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genomförs nära verksamheten och i samverkan med
verksamhetscheferna.
Övriga aktiviteter i fastställd aktivitetsplan relaterar till förbättringar och
effektiviseringar internt i socialförvaltningen. Aktiviteten att ”utveckla
arbetssätt för att rekrytera, utveckla och behålla arbetskraft” pågår
kontinuerligt i personalenhetens kommunövergripande uppdrag att
arbeta med kompetensförsörjningsprocessen, samtidigt som
socialförvaltningen internt bör se över arbetssätt för att rekrytera,
utveckla och behålla medarbetare inom den egna förvaltningen.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-16 § 107 att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i maj 2018, samt att
bjuda in personalchef Lena Rantakyrö till kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde i maj 2018 för ytterligare information.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att godkänna avrapportering av aktivitetsplan baserad på utredning
”Gemensam bemanningsenhet för vikariat och pooltjänster i Gällivare
kommun,
att överlämna aktivitetsplan och intern utredning ”Kommungemensam
bemanningsenhet” till Socialnämnden för vidare åtgärder inom
Socialförvaltningen,
att begära återkoppling från Socialnämnden till kommunstyrelsens
arbetsutskott i oktober om hur arbetet med effektivisering av funktionen
för vikarieanskaffning och bemanning fortskrider.
Underlag
1. Aktivitetsplan fastställd av Kommunstyrelsen 2017-03-27 § 96.
2. Intern utredning ”Kommungemensam bemanningsenhet”.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-13 § 244.
4. Kommunstyrelsen 2018-04-16 § 107.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 120.
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Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att godkänna avrapportering av aktivitetsplan baserad på utredning
”Gemensam bemanningsenhet för vikariat och pooltjänster i Gällivare
kommun,
att överlämna aktivitetsplan och intern utredning ”Kommungemensam
bemanningsenhet” till Socialnämnden för vidare åtgärder inom
Socialförvaltningen,
att begära återkoppling från Socialnämnden till kommunstyrelsens
arbetsutskott i oktober om hur arbetet med effektivisering av funktionen
för vikarieanskaffning och bemanning fortskrider.
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§ 134
Avtal med LKAB om ersättning för affärsskada Gällivare Energi AB pga.
samhällsomvandlingen i Malmberget
KS/2018:229 - 106
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtalet mellan Gällivare Energi AB och LKAB avseende
ersättning för fjärrvärme.
Jäv
Lars Alriksson (M) och Birgitta Larsson (S) anför jäv och deltar varken vid
överläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
Gällivare energi AB begär kommunfullmäktiges ställningstagande till
överenskommelse med LKAB om ersättning för fjärrvärme eftersom avtalet bedöms som principiellt och av större vikt.
I korthet innebär avtalet en slutligt och fullständig reglering av ersättning
för fjärrvärme mellan parterna inom de områden i Malmberget som
kommer att avvecklas på grund av gruvverksamheten (avvecklingsområden).
Genom avtalet ersätts Gällivare Energi för förlorade försäljningsvolymer,
såväl historiska som löpande, inom avvecklingsområden samt fjärrvärmeanläggningar inom dessa områden genom att LKAB förvärvar
aktuella anläggningar där övergången av äganderätten sker succesivt när
aktuell delsträcka av fjärrvärmenätet tas ur bruk.
Ersättningen för fjärrvärmenätet uppgår till 97 900 000 kronor, med en
avräkning av kostnaderna för de projekt som anges i underlag 5.1 till
avtalet där LKAB redan bekostat anläggandet av nytt fjärrvärmenät.
Ersättningen för historiska försäljningsvolymer uppgår till 37 200 000
kronor. I de fallen förlorade försäljningsvolymer för bolaget är större än
tillkommande volymer ersätter LKAB även detta.
Ekonomiska konsekvenser
Avtalet innebär inga kostnader för kommunen eller Gällivare Energi AB.
Avtalet kompenserar Gällivare Energi AB för tappade intäkter till följd av
samhällsomvandlingen. Den framtida intäktskompensationen kan ske
antingen med definierade nyanslutningar (tillkommande volym) eller rent
monetärt så att Gällivare Energi AB:s resultat, allt annat lika, blir
oförändrat. Intäktskompensationen beräknas för en trettioårsperiod.
Kompensationen skall ske genom årliga avräkningar.
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För tappade intäkter före år 2016 får Gällivare Energi en engångssumma
på 37 200 000 kronor att betalas ut under 2018. Avtalet innebär också
att GEAB får ersättning för det borttagna fjärrvärmenätet med
97 900 000 kronor med avdrag för nya fjärrvärmedragningar som
bekostats av LKAB. Utbetalningen kommer att ske enligt en
utbetalningsplan, underlag 3.2 till avtalet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta ekonomiska
konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att godkänna avtalet mellan Gällivare Energi AB och LKAB avseende
ersättning för fjärrvärme.
Underlag
1. Avtal avseende ersättning för fjärrvärme mellan Gällivare Energi AB
och LKAB, med underlag.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 123.
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§ 135
Kommunchefens rapport
KS/2018:13 - 100
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga informationen till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar Mats Pettersson, kommunchef, om
pågående ärenden och aktuella händelser.
Mats Pettersson, kommunchef informerar om:
-

Flyget
Organisationsutredning
Näringslivsorganisationen
Dundret.
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§ 136
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig
aktuell information
KS/2018:15 - 101
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga informationen 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 pensionärsrådet och
Rådet för Social hållbarhet.
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§ 137
Kostnader för sanering av Kommunalhemmet 6
KS/2018:316 - 423
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa medel ur rörelsekapitalet om 950 000 kr för drift till kontoobjekt 22090, ansvar 16101.
Ärendebeskrivning
Vid försäljning av fastigheten Kommunalhemmet 6 till LKAB har
kommunen förbundit sig att stå för kostnaderna vid en eventuell sanering
av markföroreningar. Föroreningar i marken påträffades under sommaren
2017 vid exploatering av fastigheten. Marken är nu sanerad.
Sammanlagd kostnad för saneringen uppgår till knappt 950 000 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en utgift på 950 000 kr för kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga direkta konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att anvisa medel ur rörelsekapitalet om 950 000 kr för drift till kontoobjekt 22090, ansvar 16101.
Underlag
1. Sammanställning saneringskostnader.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-04-26 § 64.
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§ 138
Norska vägen – Tilläggsanslag för projektering av marksanering och
rivningar
KS/2018:412 - 427
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 600 tkr till ansvar 16101, projekt exploatering Norska vägen ur
projekt 20002 (medel för exploatering samhällsomvandling),
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering för
marksanering och rivningar vid ”Norska vägen”.
Ärendebeskrivning
KSSU beslutade 2016-05-26 att påbörja arbetet med detaljplan 12:59
(Granngården) för bostäder på markområdet som gränsar mot Norska
vägen i nordöst och mot järnvägen i sydost samt Malmbergsvägen/
Järnvägsstationen i sydost och nordväst i jämnhöjd med Sågaregatan.
Under arbetet med detaljplanen har markundersökning, enligt underlag 1
och 2, gjorts där det konstaterats många föreningar i marken. En
skattning av omfattning och kostnader för sanering är också gjord. För
att kunna påbörja exploateringsarbeten för bostäder måste marken först
saneras och befintliga byggnader rivas vilket i bästa fall kan påbörjas så
snart tjälen gått ur marken, någon gång i maj/juni 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Budget för projektering av marksanering och rivningar beräknas uppgå
till 600 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Sanering av marken och rivning av befintliga byggnader innebär byggnation av ett nytt bostadsområde med giftfria markytor vilket innebär
positiva konsekvenser för barn och ungdomar då ändamålsenliga
moderna bostadslägenheter och lekanläggningar kan skapas i centrum av
Gällivare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att anvisa 600 tkr till ansvar 16101, projekt exploatering Norska vägen ur
projekt 20002 (medel för exploatering samhällsomvandling),
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering för
marksanering och rivningar vid ”Norska vägen”.
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Underlag
1. Kompletterande Miljöteknisk Markundersökning och åtgärdsutredning
vid Norska vägen, upprättad av MAF Arkitektkontor, daterad 2017-11-15
reviderad 2018-02-21 2. Summering av undersökningar, riskbedömning
och åtgärdsbehov Norska vägen, Gällivare, upprättad av WSP daterat
2018-03-01.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-04-26 § 52.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att anvisa 600 tkr till ansvar 16101, projekt exploatering Norska vägen ur
projekt 20002 (medel för exploatering samhällsomvandling),
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering för
marksanering och rivningar vid ”Norska vägen”.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

31 (67)

2018-05-28

Kommunstyrelsen
§ 139
Antagande – Detaljplan för nordvästra Malmberget etapp I, Gunillahem
m.fl.
KS/2017:2179 - 2141
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,
att godkänna granskningsutlåtande, samt
att anta detaljplan för nordvästra Malmberget etapp I, Gunillahem m.fl.
Ärendebeskrivning
I Gällivare pågår en samhällsomvandling till följd av gruvans expansion i
Malmberget. Samhällsomvandlingen innebär att bostäder, skolor,
fritidsanläggningar m.m. kommer att rivas och hela Malmberget kommer
på sikt att avvecklas. Den pågående gruvbrytningen av järnmalm skapar
deformationer i marken vilket gör att områden som ligger nära gruvan
behöver flyttas eller rivas.
Till följd av den hittills bedrivna gruvverksamheten krävs det att
nuvarande markanvändning inom större delar av Malmberget upphävs
och användningen ändras till industrimark för gruva. Dessa planändringar
är nödvändiga för LKAB:s fortsatta gruvbrytning och för kommunen. Det
huvudsakliga syftet med detaljplanen är därmed att ändra nuvarande
markanvändning till gruvindustri (J1) vilket säkerställs inom hela planområdet. Vid planläggning hanteras omgivande vägar med tillfällig
användning och allmänna platser hanteras med miljözon tills området
stängs av för gruvverksamhet.
Aktuellt planområde ligger inom det s.k. Järnvägsområdet där det idag
finns en ishall och ett f.d. vård- och omsorgsboende (Gunillahem).
Enligt gällande fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget,
Koskullskulle som antogs i maj 2014, är markanvändningen för aktuellt
planområde utpekat som område för gruvindustri och bostäder. Detta
innebär att gruvindustri tillåts enligt redovisade etapper, och innan dess
tillåts bostäder och kompletterande service samt verksamheter. Förslaget
att ge förutsättningar för gruvindustri ligger därmed i linje med den
fördjupade översiktsplanens rekommendationer.
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Enligt miljöbalken ska alla detaljplaner behovsbedömas, vilket innebär att
kommunen ska ta ställning till om ett genomförande av detaljplanen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. I det här fallet kan planen
medföra en betydande miljöpåverkan därför har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.
Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande.
Ekonomiska konsekvenser
LKAB bekostar planarbetet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Genomförandet av planen innebär att området kommer att stängslas in,
vilket kan ses som negativt ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Men i
takt med att Malmberget avvecklas kommer barn och ungdomar som går
skola eller är bosatta i Malmberget få sina vistelsemiljöer ersatta med
nya.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,
att godkänna granskningsutlåtande, samt
att anta detaljplan för nordvästra Malmberget etapp I, Gunillahem m.fl.
Underlag
1. Plankarta.
2. Planbeskrivning.
3. Granskningsutlåtande.
4. Miljökonsekvensbeskrivning.
5. Särskild sammanställning.
6. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-04-26 § 60.
Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar
att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,
att godkänna granskningsutlåtande, samt
att anta detaljplan för nordvästra Malmberget etapp I, Gunillahem m.fl.
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§ 140
Detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden
KS/2017:2436 - 2141
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtande, samt
att anta detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden.
Protokollsanteckning
Birgitta Larsson (S) vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna anser att planen visar på brister vad gäller
parkeringsplatser, både för boende och besökare samt att det finns risk
att man bygger in problem med dålig lösning då fyra hushåll ska samsas
om samma in- och utfart i samband med snöhantering.
Reservation
Birgitta Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunens samhällsplaneringsutskott beslutade 2015-11-12 § 97 att
påbörja ett detaljplanearbete för Silfwerbrandshöjden. Detaljplanen
antogs sedan av Kommunstyrelsen den 27 februari 2017. Planen
överklagades och kommunens antagandebeslut upphävdes sedan av
Mark- och miljödomstolen genom dom 2017-06-15, mål nr P 652-17.
Efter det har planhandlingarna omarbetats efter Mark- och miljödomstolens bedömning.
Planen syftar till att pröva förutsättningarna för att förtäta
Silfwerbrandshöjdens bostadsområde med nya bostäder. I gällande
detaljplan är marken redovisad som parkmark.
Planen handläggs med utökat planförfarande och är förenlig med den
fördjupade översiktsplanen.
Ekonomiska konsekvenser
Ett markanvisningsavtal är tecknat mellan kommunen och exploatören.
Exploatören bekostar planläggning och fastighetsbildning samt exploateringen av området. Kommunen får intäkter vid försäljning av mark
samt genom anslutningsavgifter till kommunalt VA.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya bostäder är positivt ur ett barn och ungdomsperspektiv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att godkänna granskningsutlåtande, samt
att anta detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden.
Underlag
1. Plankarta.
2. Planbeskrivning.
3. Granskningsutlåtande.
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-04-26 § 51.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att godkänna granskningsutlåtande, samt
att anta detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden.
Birgitta Larsson (S) yrkar
att avslå förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag mot Birgitta Larssons
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nicklas
Johanssons förslag.
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§ 141
Uppdragsbeskrivning för kommunala pensionärsrådet
KS/2017:2550 - 106
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget på uppdragsbeskrivning för kommunala pensionärsrådet.
Ärendebeskrivning
Nämnd- och utredningsenheten fick 2018-01-18 uppdraget att se över
uppdragsbeskrivningen för kommunala pensionärsrådet utifrån att den är
antagen 2012. Efter genomgång av de uppdragsbeskrivningar som finns
för råden så har en mening gällande informationsutbyte mellan pensionärernas organisationer och kommunens nämnder och styrelsen lagts till
i slutet av stycket, under rubriken ”Kommunala pensionärsrådets syfte”.
Inga andra ändringar är gjorda.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att anta förslaget på uppdragsbeskrivning för kommunala pensionärsrådet.
Underlag
1. Förslag till uppdragsbeskrivning för kommunala pensionärsrådet.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 131.
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§ 142
Elektronisk posthantering i Gällivare kommun
KS/2017:2041 - 004
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till styrdokument för elektronisk posthantering i Gällivare
kommun.
Ärendebeskrivning
Fråga om revidering av styrdokumentet Elektronisk posthantering
aktualiserades på Centrala IT-gruppens möte 2016-11-10. Nämnd- och
utredningsenheten fick i uppdrag att revidera dokumentet och detta
skedde i samråd med IT-strateg.
2017-09-25 beslutade Kommunstyrelsen att återremittera ärendet för
genomgång av styrdokumentet.
Ytterligare förtydligande visade att anledningen till återremissen var att
kommunstyrelsen ville ha ett klargörande kring det stycke som handlar
om att e-posten måste öppnas en gång per dag och om det bygger på ett
lagkrav.
Efter genomgång av Tryckfrihetsförordningen samt Offentlighets- och
sekretesslagen har bedömning gjorts att den skrivning som finns i
styrdokumentet Elektronisk posthantering måste stå kvar. Det har att
göra med att allmän handling ska registreras så fort den kommer in till
myndigheten samt att den också ska kunna lämnas ut om någon begär
det. Därmed måste e-posten öppnas varje dag för att bedömning om
posten behöver finnas kvar över tid eller inte ska kunna göras. Vid
användning av e-post gäller samma lagar och regler som för
pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt
registrering, diarieföring och arkivering.
Även andra ändringar har gjorts i styrdokumentet efter genomgång.
Under rubriken ”Hur hanterar vi e-post” har information om
begränsningar i mailserverns utrymme tagits bort eftersom det bedöms
vara en verksamhetsrutin. Information om hur e-posten ska hanteras vid
frånvaro längre än två arbetsdagar har tagits bort, dels eftersom det
strider mot kravet att e-posten ska öppnas varje arbetsdag, dels för att
även det
bedöms vara en verksamhetsrutin. Utöver detta så har några meningar
bytt plats. Under rubriken ”Allmänna handlingar” har en mening tagits
bort i fjärde stycket.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

37 (67)

2018-05-28

Kommunstyrelsen
Styrdokumentet avseende elektronisk posthantering har anpassats till de
nya krav som ställs på kommunen när det gäller behandling av
personuppgifter. Hantering av elektronisk post räknas som ostrukturerad
behandling av personuppgifter efter den 25 maj då
dataskyddsförordningen börjar gälla. Detta innebär att det måste finnas
en laglig grund för behandling av personuppgifter i e-post och att det
finns ett krav på lagringsminimering. Därigenom kompletteras
styrdokumentet med en
rekommendation om att e-post inte lagras längre än tre månader.
Elektronisk post som behöver finnas kvar får hanteras inom ramen för
strukturerad behandling genom att föras över till ärendeakter.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att anta förslag till styrdokument för elektronisk posthantering i Gällivare
kommun.
Underlag
1. Förslag riktlinje.
2. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 243.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 130.
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§ 143
Medborgarinitiativ, kostnadsfria resor mellan Nattavaara station och
Nattavaara by
KS/2017:2554 - 0091
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget om kostnadsfria bussresor.
Ärendebeskrivning
Till Gällivare kommun har det inkommit ett medborgarinitiativ om
kostnadsfria bussresor tur och retur Nattavaara station och Nattavaara
by. Initiativtagaren vill att det ska gälla alla pensionärer och övriga på
landsbygden som av olika orsaker har problem att ta sig den långa
vägen.
Initiativtagaren menar att man på så sätt kan få landsbygden att leva då
man inte bara gynnar butiken utan stärker människor genom att de inte
behöver vara i beroendeframställning.
Linje 422 som trafikerar Gällivare - Nattavaara by - Nattavaara station är
en inomkommunal busslinje som Länstrafiken i Norrbottens Län ansvarar
för åt Gällivare kommun. Busslinjen är planerad utifrån att ungdomar
skall kunna pendla till och från skolan, arbetspendling, sjukresor.
Gällivare kommun har sedan tidigare infört fria bussresor för alla
färdtjänstresenärer med följeslagare på busstrafiken i tätorten och
samma möjlighet finns även på de inomkommunala busslinjerna som
linje 420 och 422. Gällivare kommun har det ekonomiska ansvaret för
busslinjen via ägartillskott. Prognosen för 2018 visar ett underskott på
busslinjen med ca 822 000 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Att införa fria resor på linje 422 innebär inte något större intäktsbortfall.
I enlighet med likställighetsprincipen kan konsekvenserna bli att alla på
landsbygden vill ha samma möjlighet och det får större ekonomiska
konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att avslå förslaget om kostnadsfria bussresor.
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Underlag
1. Medborgarinitiativ.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 129.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att avslå förslaget om kostnadsfria bussresor.
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§ 144
Ärendeuppföljning
KS/2018:16 - 101
Kommunstyrelsen beslutar
att lyfta ut ärende 10 ”Projektutveckling GC-väg Repisvaara-skidstadion”
och ärende 17 ”Förskola med fyra avdelningar vid Tallbackaskolan” då de
är påbörjade,
att i övrigt lägga ärendeuppföljningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid sammanträde. Nedan
redovisas ärendeuppföljningslistan.
1.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Detaljplaner för Nikkaluokta
Datum:
Kssu 2013-09-24 § 66
Initierat av:
Kommunstyrelsens samhällsutskott
Diarienr:
KS 2013:518/214, Ks 2017:2628/2141
Åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uppföljning/
Ks 2017-01-16 § 25, Godk. av samrådshandling
bevakningsdatum:

2.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Utredning av en säker mottagning/entré för
biståndsenheten vid möten eller besök i
kommunhuset
Datum:
Ks 2014-11-24 § 225
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Diarienr:
KS 2014:723/003
Åtgärd:
Mats Pettersson, 2017-01-25
Uppföljning/
Ks 2017-10-23 § 280, återkoppling av KC 27 nov 2017
bevakningsdatum:

3.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Programarbete ersättningsboende Lövberga
Datum:
Ks 2015-03-23 § 88
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Diarienr:
Ks 2015:80/042 Ks 2016:113/216 , Ks 2017:2308/733
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Åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uppföljning/
Ks 2017-01-16 § 21, Påbörjat projektet
bevakningsdatum:
4.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Alternativa lokaliseringar av
kulturbyggnadsområde
Datum:
Kssu 2015-10-06 § 88
Initierat av:
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott
Diarienr:
Ks 2015:590/251 / 2015:743
Åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uppföljning/
Kssu 2016-10-06 § 109, Gå vidare med detaljpl arb
samt Tuoddarvillan
bevakningsdatum:

5.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Riktlinje upphandling (införande av
uppförandekod utifrån CSR-kompassen)
Datum:
Ks 2016-02-29 § 61
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Diarienr:
2015:704/003
Åtgärd:
Kommunledningskontoret
Uppföljning/
bevakningsdatum:

6.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Rutiner om kontraktsefterlevnad och köptrohet
Datum:
Ks 2016-09-19 § 247
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Diarienr:
2016:743/041
Åtgärd:
Christian Sundvall, inköpsenheten
Uppföljning/
bevakningsdatum:
7.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Rutin för hantering av revisionsgranskning
Datum:
Ks 2016-09-19 § 248
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Diarienr:
Ks 2016:742/007, Ks 2017:2530/007
Åtgärd:
Tim Zedig, Nämnd- och utredningsenheten
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Uppföljning/
bevakningsdatum:
8.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Principer/riktlinjer för avveckling av kommunala
fastigheter
Datum:
Ks 2016-10-24 § 292
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Diarienr:
Ks 2016:662/210
Åtgärd:
Service- och teknikförvaltningen (påmint 2018-03-14)
Uppföljning/
bevakningsdatum:
9.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Programarbete Multiaktivitetshuset
Datum:
Ks 2016-11-28
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Diarienr:
Ks 2016:775/251, Ks 2017:2445/251
Åtgärd:
Samhälsbyggnadsförvaltningen
Uppföljning/
Kssu 2017-02-09 § 4, Info
bevakningsdatum:
10.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Projektutveckling GC-väg Repisvaara-skidstadion
Datum:
Ks 2016-11-28 § 338
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Diarienr:
Ks 2016:754/312
Åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uppföljning/
bevakningsdatum:
11.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Utveckla Enens äldrecentrum att innehålla
trygghetsboende
Datum:
Ks 2016-11-28
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Diarienr:
Ks 2016:884/734
Åtgärd:
Top Bostäder AB tillsammans med Socialförvaltningen
Uppföljning/
bevakningsdatum:
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12.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Stipendium till de från Gällivare som läser till
lärare
Datum:
Ks 2017-02-27 § 48
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Diarienr:
Ks 2017:379/027
Åtgärd:
Lena Rantakyrö
Uppföljning/
bevakningsdatum:
13.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Uppdrag - föreningsallians
Datum:
Ks 2017-05-08 § 147
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Diarienr:
Ks 2017:493/106
Ks 2017. M 115 Ks
2017:2112/106
Åtgärd:
Ksau 2017-12-18 § 295, Ks 2018-01-15 § 16
Uppföljning/
bevakningsdatum:
14.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Utredning – Införa Speak App
Datum:
Ks 2017-11-27 § 309
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Diarienr:
Ks 2017:2644/100
Åtgärd:
Nämnd- och utredningsenheten
Uppföljning/
bevakningsdatum:
15.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Allmänt vatten och avlopp för Vassaraträsk
Datum:
Kf 2018-02-05 § 13
Initierat av:
Kommunfullmäktige
Diarienr:
Ks 2018:280/345
Åtgärd:
Service- och teknikförvaltningen
Uppföljning/
bevakningsdatum:
16.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Övergripande VA-plan för Gällivare kommun
Datum:
Kf 2018-02-05 § 13
Initierat av:
Kommunfullmäktige
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Diarienr:
Ks 2018:281/345
Åtgärd:
Service- och teknikförvaltningen
Uppföljning/
bevakningsdatum:
17.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Förskola med fyra avdelningar vid Tallbackaskolan
Datum:
Kf 2018-02-05 § 38
Initierat av:
Kommunfullmäktige
Diarienr:
Ks 2018:284/290
Åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uppföljning/
bevakningsdatum:
18.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Utöka Hedens förskola, eller annan central
placering med ytterligare en till två avdelningar
Datum:
Kf 2018-02-05 § 38
Initierat av:
Kommunfullmäktige
Diarienr:
Ks 2018:282/290
Åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uppföljning/
bevakningsdatum:
19.
Dokumentnamn/ beskrivning:
Uppdragsbeskrivning för kommunchef
Datum:
2018-03-12 § 29
Initierat av:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Diarienr:
Ks 2018:213/022
Åtgärd
Personalchefen
Uppföljning/
bevakningsdatum:
Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar
att lyfta ut ärende 10 ”Projektutveckling GC-väg Repisvaara-skidstadion”
och ärende 17 ”Förskola med fyra avdelningar vid Tallbackaskolan” då de
är påbörjade,
att i övrigt lägga ärendeuppföljningen till handlingarna.
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§ 145
Uppföljning motioner
KS/2018:22 - 101
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Uppföljning motioner.
Underlag
1. Förteckning över motioner.
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§ 146
Utökning av förskoleplatser Dokkas
KS/2018:448 - 714
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen ställer sig positiv till förskoleplatser i Dokkas,
att ur anslaget KS förfogande drift anvisa 700 000 kr till verksamhet
4075 ansvar 61843,
att övrig finansiering får ske inom egen ram.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att hänskjuta begäran på 4 246 750 kr till budget 2019.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns riktlinjer när det gäller grundbemanning i förskolan är
3 personal och 18 barn. Dokkas förskola har idag en avdelning där vi de
två senaste läsåren har förtätat så avdelningen har 21 barn i åldern 1–5
år. Förskolan har preliminärt öppethållande mellan 5.30 och 17.30 varje
dag.
Inför hösten 2018 finns 46 barn folkbokförda i åldrarna 1-5 år (födda
2013-2017) i Dokkas med omland. Av dessa är 16 barn inskrivna i
förskolan i Dokkas. Åtta barn har plats i en annan förskola och 22 barn
står helt utanför barnomsorgen. Tretton barn i området går inte i
förskolan och står inte heller i kö. Av dessa har tre rätt till allmän förskola
höst-terminen 2018.
Inför hösten har fem barn placerats i Dokkas förskola utifrån fortsatt
överinskrivning på befintlig avdelning. Tre barn har plats i annan förskola
men står i omplaceringskö till Dokkas och tolv barn kvarstod i början av
mars i kö till förskolan i Dokkas. Av dessa var ett barn folkbokfört
utanför Dokkas med omnejd. Många vårdnadshavare arbetar i Aitik och
önskar därför inte plats i tätorten.
Förskoleenheten har kontaktat samtliga i kön per telefon. De som inte
har gått att nå har kontaktats med brev. Tre barn har skjutit på önskat
startdatum till 2019 och tre har ej svarat på telefon eller brev. I kön
kvarstår nio barn med önskemål om plats i Dokkas förskola inför hösten
2018. Tre av dessa är inskrivna på annan förskola. Därtill är tre barn är
överinskrivna på befintlig avdelning i Dokkas.
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Barn-, utbildning- och kulturnämnden har lyft behovet av utökade lokaler
och en utökad avdelning i ordinarie budgetprocess inför 2019 men
behovet har utökats tidigare än förväntat. Nämnden har begärt att delar
av Ullatti skola flyttas till Dokkas och Kommunstyrelsen har hänskjutit
ärendet till Lokalstyrgruppen.
Service- och teknikförvaltningen har gjort en kostnadskalkyl för att hyra
en modulförskola på uppdrag av Lokalstyrgruppen.
Ekonomiska konsekvenser
Uppstartskostnad med markarbeten och etableringskostnad beräknas till
4 246 750 kr.
Eventuell avetableringskostnad beräknas till 240 000 kr.
Personalkostnad beräknas till 650 000 per halvår.
Lokal- och driftkostnad beräknas till 250 000 kr per halvår vid hyra av
modulförskola.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn får plats på önskad förskola.
Om anslag ej beviljas hänvisas barn till förskoleplatser i tätorten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsen ställer sig positiv till förskoleplatser i Dokkas,
att barn-, utbildning och kulturnämnden får i uppdrag att se över
finansieringen i egen ram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att hänskjuta begäran på 4 246 750 kr till budgetberedningen 2019.
Underlag
1. Barnunderlag Dokkasområdet.
2. Kostnadsförslag Dokkas förskola.
3. Kommunstyrelsen 2018-03-27 § 87.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 86.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 134.
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Yrkande 1
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att kommunstyrelsen ställer sig positiv till förskoleplatser i Dokkas,
att ur anslaget KS förfogande drift anvisa 700 000 kr till verksamhet
4075 ansvar 61843,
att övrig finansiering får ske inom egen ram,
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
Yrkande 2
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att hänskjuta begäran på 4 246 750 kr till budget 2019.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Jeanette Wäpplings förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

49 (67)

2018-05-28

Kommunstyrelsen
§ 147
Övergångsställe Mellanvägen
KS/2017:2704 - 041
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ej utföra ”Övergångsställe Mellanvägen” och omfördela pengarna från
investeringsobjektet till ”Mariaskolans kök”.
Ärendebeskrivning
Motion har inlämnats om att anlägga ett övergångsställe över Mellanvägen i höjd med Tallbacka IP. Service- och teknikförvaltningen anser
inte behovet idag vara nödvändigt då det inte finns några anslutande
gång- och cykelvägar. Säker planskild övergång finns 250 meter närmare
Tallbackaskolan under Mellanvägen.
Service- och teknikförvaltningen avser att överföra avsatta
investeringsmedel 500 tkr från konto F24210 till investering
”Mariaskolans kök”, konto F44101, för att täcka upp delar av underskott.
Ekonomiska konsekvenser
Omfördelning av investeringsbudget för att täcka upp underskott.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige
besluta
att ej utföra ”Övergångsställe Mellanvägen” och omfördela pengarna från
investeringsobjektet till ”Mariaskolans kök”.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 66.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 141.
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§ 148
Riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler
KS/2017:2006 - 282
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun förfogar över ett antal lokaler som används för olika
syften, bland annat hyr föreningar, organisationer och privatpersoner
lokaler för olika ändamål. I kommunen finns det en strategisk
lokalplanering med principer kommunen ska tillämpa för
lokalförsörjningen i kommunen. Lokalplaneringseffektivitet uppnås genom
koncerntänkande och målet för lokalförsörjningen och
fastighetsförvaltningen är att bidra till ökad lokaleffektivitet.
Lokalstyrgruppen i Gällivare kommun har gett nämnd- och utredningsenheten i uppdrag att ta fram riktlinjer för användning och uthyrning av
kommunala lokaler. Lokalstyrgruppen har godkänt förslag på framtagna
riktlinjer.
Syftet med dessa riktlinjer är att tydligöra och reglera användningen och
uthyrningen av kommunala lokaler. Det är angeläget att kommunen har
ett enhetligt förhållningssätt gentemot dem som hyr lokaler och att
lokalerna används på ett så effektivt sätt som möjligt.
2017-12-18 § 305 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
återremittera ärendet för yttrande av service- och tekniknämnden.
2017-12-21 skickades remiss till service- och tekniknämnden som fick
möjlighet att inkomma med yttrande senast 2018-02-23. Yttrande
inkom inte.
2018-02-28 skickades remiss igen till service- och tekniknämnden efter
att ärendet lyftes ur kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning med
motivering att service- och tekniknämnden ska yttra sig. Service- och
tekniknämnden beslutade 2018-03-20 § 42 att anta riktlinjer för
användning och uthyrning av kommunala lokaler.
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 riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler.
Underlag
1. Riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler.
2. Service- och tekniknämnden 2018-03-20 § 42.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 139.
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§ 149
Särskild beredning för revisorernas budget
KS/2018:349 - 101
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att entlediga särskild beredning för revisorernas budget med hänvisning
till 11 kap 8 § kommunallagen.
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft.
Det infördes enligt 11 kap 8 § en bestämmelse om att revisorernas
budget ska upprättas av fullmäktiges presidium för att stärka revisionens
oberoende gentemot de granskade organen.
I dagsläget framgår det av Gällivare kommuns reglemente för den
kommunala revisionen att fullmäktige utser en särskild beredning för
revisorernas budget.
Med anledning av förändringar i kommunallagen gällande beredning av
revisorernas budget behöver ledamöterna för den särskilda beredningen
för revisorernas budget i Gällivare kommun entledigas.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att entlediga särskild beredning för revisorernas budget med hänvisning
till 11 kap 8 § kommunallagen.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 136.
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§ 150
Ansvar för jävsärenden inom miljö-, bygg- och räddningsnämnden
KS/2018:300 - 001
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen blir ansvarig över ärenden som innebär jäv för
miljö-, bygg – och räddningsnämnden och att dessa ärenden hanteras i
kommunstyrelsens arbetsutskott,
att kommunstyrelsens reglemente kompletteras utifrån ansvar för
aktuella jävsfrågor, samt
att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegation
av jävsfrågorna till arbetsutskottet.
Ärendebeskrivning
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen/nämnden har väckt frågan om
behov av jävsnämnd och förvaltningschefsgruppen har gett nämnd- och
utredningsenheten i uppdrag att utreda frågan vilket är gjort.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden är en myndighetsnämnd som bl.a.
fattar beslut om myndighetsutövning. Sedan 2017-01-01 tillhör
räddningstjänsten nämnden vilket orsakar en jävskonflikt.
Räddningstjänsten bedriver verksamhet som miljöavdelningen behöver
ha tillsyn över, inte minst efter larmen om PFOS och PFAS (perfluorerade
ämnen). I de reviderade åtgärdsmålen från vattenmyndigheterna, som är
ute på remiss just nu, kommer större fokus ligga på tillsyn av
räddningstjänsten och skum som släckningsmedel. Eftersom
inspektörerna befinner sig i en jävssituation kan en inspektör från
närliggande kommun utföra tillsynen, men miljö-, bygg- och
räddningsnämnden kan fortfarande inte fatta beslut om tillsyn då
räddningstjänsten ligger inom nämndens verksamhetsområde. Därför
behöver en jävsnämnd upprättas som ska bestå av politiker som inte
sitter med i miljö-, bygg- och räddningsnämnden eller som har
kopplingar mot räddningstjänsten.
Bedömning
I utredningen blev bedömningen att eftersom det är få tillsynsärenden
gällande räddningstjänsten i kommunen skulle alternativet att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i dessa frågor fungera.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är en redan etablerad funktion med
befintlig admini-stration där jävsfrågorna kan lyftas in. Med alternativet
jävsnämnd be-höver en ny nämnd tillsättas och den administrativa
hanteringen tillkommer. Det innebär att det är kostnadssparande och
mer effektivt
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gällande administration att frågorna hanteras i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Även ur perspektivet att en jävsnämnd i kommunen skulle ha få ärenden
och att kompetensen i nämnden kan vara svår att upprätthålla är
kommunstyrelsens arbetsutskott ett bra alternativ.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att kommunstyrelsen blir ansvarig över ärenden som innebär jäv för
miljö-, bygg – och räddningsnämnden och att dessa ärenden hanteras i
kommunstyrelsens arbetsutskott,
att kommunstyrelsens reglemente kompletteras utifrån ansvar för
aktuella jävsfrågor, samt
att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegation
av jävsfrågorna till arbetsutskottet.
Underlag
1. Utredning angående behov av jävsnämnd, 2018-03-20.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 135.
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§ 151
Reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
KS/2018:441 - 003
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Efter utredning av kommunal jägare föreslås miljö-, bygg och
räddningsnämnden, vara den nämnd som utser kommunjägare.
Reglementet
behöver därför ses över och revideras.
Förslag till nytt reglemente föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta reviderat reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Underlag
1. Jämförelsedokument mellan gällande reglemente och förslag till nytt
reglemente.
2. Jämförelse mellan gällande reglemente och nytt reglemente.
3. Förslag nytt reglemente.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 46.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 138.
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§ 152
Revidering av kommunala revisionens reglemente
KS/2018:414 - 003
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för den kommunala revisionen,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 juli 2018.
Ärendebeskrivning
Utifrån att en ny kommunallag 2017:725 trädde i kraft 1 januari 2018
har en översyn av den kommunala revisionens reglemente genomförts.
Tillägg och förändringar har gjorts enligt nya kommunallagen 2017:725
som faller ner på den kommunala revisionen samt utifrån Sveriges
kommuner och landstings senaste förslag på reglemente. Paragrafer som
ändrats eller lagts till utifrån nya kommunallagen har försetts med
laghänvisning.
Gällande reglemente KS/2006:501 ligger som underlag.
Förslag till reviderat reglemente föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anta reviderat reglemente för den kommunala revisionen,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 juli 2018.
Underlag
1. Gällande reglemente.
2. Förslag till nytt reglemente.
3. Jämförelsedokument gällande och förslag till nytt reglemente.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 137.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

57 (67)

2018-05-28

Kommunstyrelsen
§ 153
Taxa planbesked
KS/2018:380 - 0031
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för planbesked för samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet
med tidigare antagen taxa för Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har använt sig av MBR:s taxa för planbesked, men förvaltningen bör formellt själva ha en taxa för att utge
planbesked. MBR har i sin taxa för avgifter för besked (tabell 7) angett
att tidsersättning utgår - dock minst 200 mPBB, vilket avser
”milliprisbasbelopp” (en tusendels prisbasbelopp).
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillämpat denna taxa för hittills
utgivna planbesked och bedömer att denna taxa är lämplig att tillämpa
även fortsättningsvis.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt förslag till taxa.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för planbesked för samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet
med tidigare antagen taxa för Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen.
Underlag
1. Miljö-, bygg och räddningsförvaltningens taxa för plan och bygglov.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-04-26.
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§ 154
Förvärv av aktier i Expandum AB
KS/2017:2050 - 141,KS/2018:442 - 141
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge kommunchefen i uppdrag att förvärva Trelleborg AB:s aktier
förutsatt att:
- övriga ägare i Expandum AB avstår helt från hembudsrätt
- köpeskillingen uppgår till maximalt 100 000kr för 1 665 aktier,
att ur anslaget ”KS förfogande drift” verksamhet 941, ansvar 80 anvisa
100 000 kr för köp av aktier i Expandum AB.
Jäv
Henrik Ölvebo (MP) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller
beslut.
Ärendebeskrivning
Arbete pågår med att bilda en ny näringslivsorganisation i Gällivare under
2018. Projektnamnet är ”Gällivare Näringsliv 2.0”.
Kommunstyrelsen har i ärende KS/2017:2050 bland annat beslutat:
att den strategiska inriktningen för en ny näringslivsorganisation
fastställs enligt alternativ två
att kommunchefen får i uppdrag att påbörja en ägardialog med övriga
ägare i Expandum
Alternativ två innebär att den nya näringslivsorganisationen bildas inom
ramen för Expandum AB.
I nuläget äger Trelleborg AB 1 665 aktier (av totalt 5 000) till ett
nominellt värde av 100 000 kr. I syfte att skapa en starkt lokalt
förankrad
näringslivsorganisation bör dessa aktier ägas av en lokalt verksam
organisation. Övriga aktieägare är LKAB (33%), Företagarna (16,5%) och
Gällivare Kommun (16,5%). Den hittillsvarande ägardialogen har resulterat i huvudförslaget att Gällivare Kommun förvärvar Trelleborg ABs
aktier varefter Gällivare Kommuns ägarandel ökar till 49,5%. Enligt § 10 i
Expandum AB:s bolagsordning har ägarna hembudsrätt (ung.
förköpsrätt) till aktierna.
Trelleborg AB har den 8 mars och 10 april 2018 tillskrivits av Gällivare
kommun i syfte att erhålla svar på huruvida de är intresserade av att
sälja sina aktier och i så fall till vilket pris. Trelleborg AB behandlar
ärendet. För att tidplanen för bildandet av den nya
näringslivsorganisationen skall håll är det av stor vikt att ett eventuellt
förvärv av Trelleborgs aktier kan ske senast i augusti 2018 varför ett
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beslut om att ge kommunchefen i mandat att genomföra köpet behöver
fattas.
I framtiden kan det bli aktuellt att Gällivare Kommun minskar sin
ägarandel till förmån för att erhålla ett breddat ägande i den nya
näringslivsorganisationen. I de fall detta blir aktuellt skall
Kommunfullmäktige besluta om detta i ett senare skede.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet kostar kommunen maximalt 100 000 kr som köpeskilling för
aktier.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att ge kommunchefen i uppdrag att förvärva Trelleborg AB:s aktier
förutsatt att:
- övriga ägare i Expandum AB avstår helt från hembudsrätt
- köpeskillingen uppgår till maximalt 100 000kr för 1 665 aktier,
att ur anslaget ”KS förfogande drift” verksamhet 941, ansvar 80 anvisa
100 000 kr för köp av aktier i Expandum AB.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2018-01-15 § 27.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 132.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att ge kommunchefen i uppdrag att förvärva Trelleborg AB:s aktier
förutsatt att:
- övriga ägare i Expandum AB avstår helt från hembudsrätt
- köpeskillingen uppgår till maximalt 100 000kr för 1 665 aktier,
att ur anslaget ”KS förfogande drift” verksamhet 941, ansvar 80 anvisa
100 000 kr för köp av aktier i Expandum AB.
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§ 155
Ändring av bolagsordning för IT Norrbotten
KS/2017:2525 - 106
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-03-27 § 78.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ändring av Bolagsordning för IT Norrbotten AB.
Ärendebeskrivning
Det finns i länet ett ökat behov av att stödja kommuners stadsnät. Efter
diskussioner på ägarsamrådet 2017 beslutades att IT Norrbotten AB ska
kunna erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras
stadsnät. För att det ska vara möjligt behöver bolagsordningen revideras,
§ 3 Verksamhetsföremål, med tillägget att bolaget ska erbjuda länets
kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen
som stadsnätsoperatör.
IT Norrbotten AB har erbjudit Gällivare kommun att utveckla tjänst och
förvaltning av vårt stadsnät. Erbjudandet är dock inte konkurrenskraftigt
jämfört med den lösning vi tillämpar. Om bolagsordningen ändras
förutsätter Gällivare kommun, att i det fall IT Norrbotten utvecklar och
förvaltar stadsnät, att ändringen inte på något sätt påverkar övriga
tjänster som tillhandahålls negativt. Vidare förväntar vi oss att de
kommuner som väljer IT Norrbotten AB som utvecklare och/eller
förvaltare står för alla de kostnader som uppdraget medför.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27 § 78 att anta förslag till ändring
av bolagsordning för IT Norrbotten AB, men då det är
kommunfullmäktige som beslutar i ärendet, behandlas ärendet på nytt.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anta förslag till ändring av Bolagsordning för IT Norrbotten AB,
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-03-27 § 78.
Underlag
1. Förslag ändring av Bolagsordning.
2. Svar angående ändring av Bolagsordning.
3. Kommunstyrelsen 2018-03-27 § 78.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 133.
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§ 156
Lapplands kommunalförbund - Årsredovisning 2017
KS/2018:59 - 101,KS/2018:94 - 041
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende
2017,
att bevilja direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
Jäv
Lars Alriksson (M), Jeanette Wäppling (V), Birgitta Larsson (S), Nicklas
Johansson (NS) och Maria Åhlén (S) anför jäv och deltar varken vid
överläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
Lapplands kommunalförbund (LKF) har inkommit med årsredovisning för
2017 samt revisionsberättelse.
De verksamhetsmässiga målen uppvisar god måluppfyllelse men
underskottet och höstens bristande prognossäkerhet innebär att två
finansiella mål för 2017 inte uppnåtts.
Detta innebär sammantaget att förbundet under 2017 inte fullt ut
motsvarat direktionens krav på god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-09 § 42 att att Lapplands
kommunalförbunds årsredovisning 2017 utgår och tas upp på nytt vid
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende
2017.
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Underlag
1. Lapplands kommunalförbund – Årsredovisning 2017.
2. Kommunfullmäktige 2018-04-09 § 42.
3. Meddelande förbundschefen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 142.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende
2017,
att bevilja direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebos
förslag.
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§ 157
Komplettering av styrgrupp VoO-Repisvaara
KS/2018:293 - 103
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Nicklas Johansson (NS) till ersättare för Bernt Nordgren (NS) i
styrgrupp programarbete vård- och omsorgsboende,
att utse Birgitta Larsson (S) till ersättare för Roland Axelsson(S) i
styrgrupp programarbete vård- och omsorgsboende.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 2016-02-11 § 6
att som politisk styrgrupp för programarbete av nytt vård- och omsorgsboende utse Roland Axelsson (S), Bernt Nordgren (NS), Jeanette
Wäppling (V) samt socialnämndens ordförande och vice ordförande.
Då både Roland Axelsson och Bernt Nordgren för närvarande ej är aktiva
i sina politiska roller behöver nya ledamöter utses.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att utse Nicklas Johansson (NS) till ersättare för Bernt Nordgren (NS) i
styrgrupp programarbete vård- och omsorgsboende,
att utse Birgitta Larsson (S) till ersättare för Roland Axelsson(S) i
styrgrupp programarbete vård- och omsorgsboende.
Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott protokoll 2016-01-11
§ 6.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-04-26 § 62.
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Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar
att utse Nicklas Johansson (NS) till ersättare för Bernt Nordgren (NS) i
styrgrupp programarbete vård- och omsorgsboende,
att utse Birgitta Larsson (S) till ersättare för Roland Axelsson(S) i
styrgrupp programarbete vård- och omsorgsboende.

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Sammanslagning av projekten VoO-boende samt förskola/skola –
Repisvaara
KS/2018:379 - 299
Kommunstyrelsen beslutar
att investeringsprojekt ”2000305 Förskola och skola Repisvaara” uppgår i
investeringsprojekt ”51009 Vård- och omsorgsboende Repisvaara”,
att föra över anvisade medel för investeringsprojekt ”2000305 Förskola
och skola Repisvaara” till investeringsprojekt ”51009 Vård- och
omsorgsboende Repisvaara”.
Ärendebeskrivning
I januari 2017 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att påbörja projektutveckling av vård- och omsorgsboende på
Repisvaara. I mars 2017 beslutades det även om förstudie för ny förskola
och skola på Repisvaara.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat projektutveckling och
förstudie för dessa projekt. Under arbetets gång har Socialförvaltningen
tillsammans med Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen kommit fram
till att det finns flertalet möjligheter och fördelar gällande att samnyttja
lokaler då förskola/skola enbart har verksamhet dagtid.
Ekonomiska konsekvenser
En sammanslagning av projekten och samnyttjade lokaler beräknas
medföra en mer kostnadseffektiv lösning ur både investerings- och
förvaltningsperspektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att bedriva förskola/skola i nära anknytning till vård- och omsorgsboende
förväntas innebära positiva konsekvenser för såväl skol- och förskolebarn
som de boende genom samverkan över generationsgränserna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att investeringsprojekt ”2000305 Förskola och skola Repisvaara” uppgår i
investeringsprojekt ”51009 Vård- och omsorgsboende Repisvaara”,
att föra över anvisade medel för investeringsprojekt ”2000305 Förskola
och skola Repisvaara” till investeringsprojekt ”51009 Vård- och
omsorgsboende Repisvaara”.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-16 § 21.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27 § 102.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-04-26 § 66.
Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar
att investeringsprojekt ”2000305 Förskola och skola Repisvaara” uppgår i
investeringsprojekt ”51009 Vård- och omsorgsboende Repisvaara”,
att föra över anvisade medel för investeringsprojekt ”2000305 Förskola
och skola Repisvaara” till investeringsprojekt ”51009 Vård- och
omsorgsboende Repisvaara”.

Utdragsbestyrkande

