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 Kommunstyrelsen    
 
Plats och tid 
 
 
Ajournering 
 
 
Jäv 

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1   
Tisdag 27 mars 2018 kl. 10:00 - 19:05  
 
Kl. 12:10-13:10 
Kl. 16:30-17:00 § 75 
 
Lars Alriksson (M), Jeanette Wäppling (V), Maria Åhlén (S), Birgitta 
Larsson §§ 74, 79 
Henrik Ölvebo (MP) § 79 
Lena Lindberg (S) § 77 
 

Utses att justera 
 

Ulf Normark  

Justeringens plats  
och tid 

Förvaltningsbyggnaden, 2018-03-28, klockan 09:00  
 
 

Underskrifter Sekreterare  
________________________ 
Maria Landström 
 

Paragraf  §58 - §96  

 Ordförande 
 
 
 
 
 

 
________________________ 
Lars Alriksson  §§ 58-73, 75-78, 80-96 
 
_________________________ 
Henrik Ölvebo § 74 
 
_________________________ 
Fredric Olofsson § 79 
 

 Justerande  
________________________ 
Ulf Normark  
 

 
 BEVIS 

 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Paragraf  §58 - §96  
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

 

Sammanträdesdatum 2018-03-27 
 

 

Anslags uppsättande  2018-03-28 Anslags nedtagande 
 

2018-04-19 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 

 

Underskrift  
____________________________________ 
Maria Landström 
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 Kommunstyrelsen    
 
Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-27 
 
 
Ordinarie Namn Parti Beslut i 

§§ 
Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ordförande Lars Alriksson M 58-73, 75-
78, 80-96  Jäv §§ 74,79 

Vice ordfö-
rande Jeanette Wäppling V 58-73, 75-

78, 80-96  Jäv §§ 74,79 

Andre vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP 58-78, 80-

86 10:00-18:40 Jäv § 79 

Ledamot Pernilla Fagerlönn V 58-76 10:00-17:50  

Ledamot Birgitta Larsson S 58-73, 75-
78, 80-96  Jäv §§ 74,79 

Ledamot Maria Åhlén S 58-73, 75-
78, 80-96  Jäv §§ 74,79 

Ledamot Roland Axelsson S    

Ledamot Tomas Junkka S    

Ledamot Magnus Johansson S 58-96   

Ledamot Nicklas Johansson NS 58-96   

Ledamot Fredric Olofsson MAV 58-96   
 

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§ 

Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ersättare Benny Blom M 74,79, 87-
96 10:00-19:05 Ers Lars Alriksson §§74,79. Ers Hen-

rik Ölvebo §§ 87-96 

Ersättare Monica Nordvall-
Hedström M    

Ersättare David Väyrynen V    

Ersättare Stefan Ovrell MP 74, 77-96 10:00-19:05 Ers Jeanette Wäppling § 74. Ers  
Pernilla Fagerlönn §§ 77-96 

Ersättare Lena Lindberg S 58-76, 78-
96  Ers. Roland Axelsson. Jäv § 77 

Ersättare Ulf Normark S 58-96  Ers. Tomas Junkka 

Ersättare Clary Persson S    

Ersättare Steve Ärlebrand S 74,79 10:00-19:05 Ers. Birgitta Larsson §§ 74, 79 

Ersättare Nina Eriksson S    

Ersättare Margareta  
Henricsson NS    

Ersättare Gun Isaxon MAV    
 

Övriga del-
tagare Namn Anmärkning/närvarande 

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 58-96 

Kommun-
chef Mats Pettersson §§ 58-96 
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 Kommunstyrelsen    
 
Förvalt-
ningschef Eva Martinsson § 61 

Tf. Förvalt-
ningschef Helena Olofsson § 61 

Förvalt-
ningschef Annette Viksten Åhl § 61 

Förvalt-
ningschef Rune Blomster §§ 61, 73, 75 

Ekonomichef Thomas Pettersson §§ 61, 73, 75 

Förvalt-
ningschef Lennart Johansson §§ 62-68 

Upphand-
lingsansva-
rig 

Christian Sundvall §§ 64, 69-70 

Folkhälso-
strateg 

Catharina Gustafs-
son § 71 

Ordförande 
SoT Britt-Marie Wiklund §§ 73, 75 
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 Kommunstyrelsen    
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
       SIDAN 
§ 58 7 

Delgivningar  

§ 59 9 
Delegationsbeslut  

§ 60 11 
Kurser, konferenser samt återkoppling  

§ 61 12 
Budgetuppföljning och KS till förfogande  

§ 62 14 
Information om samhällsomvandlingen  

§ 63 15 
GCSS-tunnel E45-Repisvaara tilläggsäskande  

§ 64 17 
Upphandling - Bro över GC-väg S Fjällnäs  

§ 65 19 
Antagande - detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl. Multiaktivitetshuset  

§ 66 22 
Antagande - Detaljplan för Sjöparken i Gällivare, del av fastigheterna Gällivare 76:1 
och Sjöjungfrun 2  

§ 67 24 
Tilläggsäskande projekt 2000302 Kunskapshuset  

§ 68 26 
Tilläggsäskande projekt 2000203 Is- och evenemangsarena  

§ 69 28 
DE6 Mark- och husentreprenad kunskapshuset, Gällivare kommun  

§ 70 30 
Upphandling is- och evenemangsarena, Gällivare kommun  

§ 71 32 
Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026  

§ 72 34 
Unga i riskzon - svar till revisorerna  

§ 73 35 
Årsredovisning kommunövergripande 2017  

§ 74 38 
Lapplands kommunalförbund - Årsredovisning 2017  
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 Kommunstyrelsen    
 
§ 75 39 

Ombyggnad kök Tallbackaskolan  

§ 76 41 
Kommunchefens rapport  

§ 77 42 
Utredningsdirektiv för allmän organisationsöversyn av socialförvaltningen  

§ 78 43 
Ändring av bolagsordning IT Norrbotten  

§ 79 44 
Gojan 1 & 14 AB, begäran om kommunal borgen  

§ 80 46 
BCD 2_Projektägare  

§ 81 48 
Budgetförslag 2019-2021 service- och tekniknämnden, ompröva beslut angående 
övergångsställe Mellanvägen  

§ 82 49 
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig aktuell 
information  

§ 83 50 
Tillsättning etableringshandledare inom integration.  

§ 84 52 
Strategisk personalplan  

§ 85 54 
Stålvallen industriområde beslut om genomförande  

§ 86 55 
Spruthuset  

§ 87 57 
Flytt av Ullattiskola till Dokkas  

§ 88 58 
Kompletterande investeringsäskande ang. ombyggnation av RC gällande säker 
ledningsplats vid Räddningstjänsten  

§ 89 60 
Förslag till remissvar SOU 2017:91 Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade 
förutsättningar till undervisning och revitalisering.  

§ 90 62 
Ärendeuppföljning  

§ 91 63 
Revidering av regelverk för telefoni i Gällivare kommun  
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 Kommunstyrelsen    
 
§ 92 64 

Tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare  

§ 93 67 
Revidering av föreskrift för Kommunalt partistöd  

§ 94 68 
Medborgarinitiativ - hönshållning  

§ 95 70 
Multiaktivitetshuset  - beslut om genomförande  

§ 96 72 
Tilläggsäskande  GC väg Repisvaara  
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 Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 58 
 
Delgivningar 
Ark/2017:5 - 108,KS/2017:2415 - 511,KS/2017:2711 - 534,KS/2018:10 
- 100,KS/2018:198 - 400,KS/2018:231 - 511,KS/2018:235 - 
047,KS/2018:278 - 430,KS/2018:286 - 311,KS/2018:30 - 
107,KS/2018:32 - 107,KS/2018:45 - 106 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
1. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär: 
 
Cirkulär 17:66, Avtal om notkopiering inom de kommunala  
musik/kulturskolorna för kalenderåret 2018. 
 
Cirkulär 18:5, Budgetförutsättningar för åren 2018-2021. 
 
Cirkulär 18:8, Fullmäktiges val av revisorer. 
 
2. Ks 2018:235  047 

Näringsdepartementet har den 8 februari 2018 beslutat om att uppdra 
till Tillväxtverket att besluta om och utbetala ett särskilt statsbidrag 
till kommuner i stödområde med geografiska och demografiska ut-
maningar, N2018/00906/HL. 
 

3. Ks 2018:286  311 
Trafikverket har den 27 februari 2018 inkommit med en skrivelse  
gällande utmärkning på minoritetsspråk utmed väg 865, Gällivare 
kommun och Kiruna kommun, TRV 2018/24106. 
 

4. Ks 2018:231  511 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 14 februari 2018 beslutat om lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 827 i Kebnats,  
Gällivare kommun, dnr 258-1822-2018. 
 

5. Ks 2017:2415  511 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 28 februari 2018 beslutat om avslag 
på ansökan om tillfälligt skoterförbud inom Kiruna, Gällivare,  
Jokkmokks och Arjeplogs kommun, dnr 523-12082-17. 
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 Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

6. Ks 2017:2711  534 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 30 januari 2018 beslutat om till-
stånd till kameraövervakning i Norrbottens län i kungsörnsbon,  
dnr 211-16936-2017. 
 

7. Ks 2018:198  400 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 5 februari 2018 inkommit med ”Når 
vi miljömålen?” en sammanfattning av 2017 års uppföljning av miljö-
målen i Norrbotten.  
 

8. Ks 2018:278  430 
Länsstyrelsen i Kalmar län har den 27 februari 2018 inkommit med ett 
frågeformulär angående genomförda åtgärder 2017 i Vattenmyndig-
heternas åtgärdsprogram, svar från Gällivare kommun finns i formulä-
ret. 
 

9. Ks 2018:215  141 
Ordförande för Visit Gellivare Lapland har den 12 februari 2018  
inkommit med en skrivelse avseende huvudmannaskap för  
EU-projektet BCD.  
 

10.Ks 2018:30  107 
Brottsförebyggande rådet, protokoll 2017-02-01, 2017-12-06 och 
2018-02-07. 
 

11.Ks 2018:45  106 
Energikontoret Norr, nyhetsbrev, februari 2018. 
 

12.Protokoll har inkommit från: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06. 

     Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-02-15. 
     Rådet för funktionshinderfrågor 2018-02-08. 
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 Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 
 
Delegationsbeslut 
AlkT/2018:1 - 7021,KS/2017:2343 - 805,KS/2017:2411 - 
805,KS/2017:2439 - 050,KS/2018:11 - 100,KS/2018:166 - 
805,KS/2018:167 - 805,KS/2018:184 - 805,KS/2018:185 - 
805,KS/2018:207 - 805,KS/2018:208 - 800,KS/2018:276 - 141 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga upprättad förteckning över delegationsbeslut till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen 
fattat följande beslut: 
 
1. Ks 2018:276 141 
2018-02-26 att utse ledamöter och ersättare, samt ombud vid Leader  
Polaris 2020 årsstämma 2018. 
 
Förvaltningschefen på socialförvaltningen samt upphandlare på inköps-
enheten har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut: 
 
2. Ks 2017:2439 050 
2018-02-01 att avbryta upphandling av vaktmästeritjänster i Gällivare 
kommun, ramavtal. 
 
Minoritetsspråkshandläggare har på delegation av kommunstyrelsen  
fattat följande beslut: 
 
3. Ks 2018:166 805 
2018-02-09 att bevilja 6.050 kr till Tornedalingar i Gällivare avseende 
kulturevent. 
 
4. Ks 2018:167 805 
2018-02-09 att bevilja 42 800 kr till Gällivare Finska klubb avseende  
kulturevent Sverigefinnarnas dag. 
 
5. Ks 2018:207 805 
2018-02-09 att bevilja 8 190 kr till Trummans förskola, Gällivare för 
språkstödjare. 
 
6. Ks 2018:184 805 
2018-02-05 att bevilja föreningen Byakult 16 000 kr avseende språk-
revitalisering finska och meänkieli. 
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 Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

7. Ks 2018:185 805 
2018-02-12 att bevilja Förskoleenheten Gällivare kommun 24 000 kr  
avseende personalkostnad för språkrevitalisering. 
  
Alkoholhandläggare har på delegation av kommunstyrelsen fattat  
följande beslut: 
 
8. AlkT 2018:1 7021 
2018-02-05 att bevilja serveringstillstånd till Vettasjärvi Byastuguföre-
ning för slutet sällskap enstaka tillfällen, 2018-03-31—2018-04-01 och 
2018-07-28—2018-07-29. 
 
Lotterihandläggare har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 
beslut: 
 
9. Ks 2018:208 800 
2018-02-09 att bevilja Gällivare sportklubb lotteritillstånd enligt 16 §  
lotterilagen. 
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 Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 60 
 
Kurser, konferenser samt återkoppling 
KS/2018:12 - 100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter kan anmäla sig till Växa 
eller krympa konferensen, Norrbottens kommuner, 16-17 maj 2018 i  
Luleå,  
 
att ledamöter från kommunstyrelsen kan ersätta ledamöter från kom-
munstyrelsens arbetsutskott som ej kan delta, 
 
att ledamöterna anmäler sig till kommunalrådssekreteraren, som bokar 
konferensen. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kallelsens utskick föreligger inga kurser, konferenser. 
 
Fredric Olofsson (MaV) återkopplar från Kommunförbundet Norrbotten 
Vattenråd i Överkalix i februari 2018. 
 
Pernilla Fagerlönn (V) återkopplar från Nätverksträff Miänkieli i Pajala. 
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 Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 61 
 
Budgetuppföljning och KS till förfogande 
KS/2018:9 - 042 
 
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 angående budgetuppföljning. Svaga resultat för året. 
 
Eva Martinsson, förvaltningschef, barn-, utbildning- och kulturförvalt-
ningen informerar om: 
Avvikelse och prognos beror på kostnader för 
nyanlända, husvikarier samt stora barn-/elevgrupper på många enheter. 
Ökat antal barn/elever i verksamheten jämfört med pro-
gnos/resursfördelning. Överkostnader för måltider.  
 
Annette Viksten Åhl, socialchef, socialförvaltningen informerar om: 
Biståndsenheten: utför 2,0 tjänsteköp Socionom inom Barn och unga vil-
ket kommer att fortgå under året så länge inte enheten kan tillsätta 
tjänsterna, vilket ger ett minusresultat för året. 
Avdelningen funktionshinder: gör ett minusresultat i januari. 2,0 tjänster 
är obudgeterade. Intäkter visar ett negativt resultat, pga. att 
avdelningen har bokat upp intäkter från år 2017 för SFB, vilka förväntas 
komma in under året. 
Socialnämndens sociala utskotts beslut om extern vistelse på annan ort 
genom upprättat avtal. Uppsägningen av avtal har inte skett utifrån 
överenskommelsen i avtalet, vilket ger ett underskott. 
Avdelningen vård och omsorg: totalt till och med februari -18 gör ett  
minusresultat på 0,8 %. 
Totalt ett minusresultat. 
 
Helena Olofsson, tf. förvaltningschef miljö-, bygg- och räddningsförvalt-
ningen informerar om: 
Nämnd: Inget att kommentera. 
Bygg: Fler bygglov än vanligt ger mer intäkter. 
Miljö: Årliga avgifterna gör att intäkterna ligger högre än budgeterat. 
Livsmedel: Periodisering fel på intäkter förklarar underskott. 
Räddningstjänsten: Enligt plan, något färre utbildningar än planerat vilket 
ger mindre intäkter. 
Totalt plusresultat. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Rune Blomster, förvaltningschef, service- och teknikförvaltningen infor-
merar om: 
Respektive verksamhet har i dag inga avvikelser som inte anses kunna 
klara inom ram. Teknikavdelningen har haft högre kostnader för stadsbi-
dragsvägar än budgeterat. 
 
Mats Pettersson, kommunchef informerar om: 
Plusresultat totalt. 
 
Thomas Pettersson, ekonomichef informerar om: 
Gemensamma poster. Avvikelse på 3,3 Mkr plus i februari. 
Totalt beräknad prognos 0,4 %. 
Fördjupad budgetuppföljning samhällsomvandlingen. 
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§ 62 
 
Information om samhällsomvandlingen 
KS/2018:14 - 100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar 
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om det aktuella  
läget gällande samhällsomvandlingen. 
 
Lennart Johansson, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen  
informerar om: 
 
Verksamhetslokaler 
- Kunskapshuset 
- Friidrottshall 
- Multiaktivitetshuset 
- Vård- och omsorgsboende Repisvaara 
- Ny förskola Mellanområdet 
- Forsen 
- Ny förskola och skola Repisvaara 
 
Bostäder 
- Repisvaara södra Etapp 1 
- Repisvaara södra Etapp 2 
 
Infrastruktur 
- Högvattenreservoarer 
 
Företag 
- Stålvallen 
 
Utredningar 
- Centrum 
- Bostäder 
 
Detaljplaner 
- Utveckling Vassara. 
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§ 63 
 
GCSS-tunnel E45-Repisvaara tilläggsäskande 
KS/2018:233 - 259 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anvisa 4 000 tkr till ansvar 16101, projekt 24203, ur medel exploate-
ring för samhällsomvandlingen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2016 fått i uppdrag att planera och 
utföra en gång-, cykel, skoter- och skidtunnel under väg E45 efter att 
genomförandeavtal tecknats med Trafikverket. I uppdraget ingår även 
anläggande av gång- och cykelväg samt gatubelysning. 
 
Projektering har pågått under sommar och vinter 2017 och handlingar 
har varit ute på förfrågan. Beslut om upphandling förväntas ske i mars 
2018. Anläggande är planerat att pågå under perioden vår till höst 2018. 
 
Trafikverket deltar i projektet som granskande part då de ansvarar för 
drift och underhåll på väg E45. Ersättning för deras nedlagda tid ingår i 
projektbudget i enlighet med genomförandeavtal. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser redovisas i detalj vid sammanträde. Projektet 
delfinansieras av LKAB med 36 % av den faktiska kostnaden vilket regle-
ras efter färdigställande. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Tunnel inklusive gång- och cykelvägar medför möjligheter för barn och 
ungdomar att passera under E45 på ett trafiksäkert sätt. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta 
 
att utöka investeringsbudget för investeringsprojekt ”24203 GCSS-tunnel 
E45” i enlighet med underlag redovisat vid sammanträde. 
 
Underlag 
1. Kalkyl. 
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Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar 
 
att anvisa 4 000 tkr till ansvar 16101, projekt 24203, ur medel exploate-
ring för samhällsomvandlingen 
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§ 64 
 
Upphandling - Bro över GC-väg S Fjällnäs 
KS/2018:236 - 050 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anbud av NYAB Sverige AB, Luleå antas och avtal tecknas under för-
utsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvalt-
ningsdomstol inte förordnar om åtgärd. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar anläggande av ny vägbro över en GC-väg. Bron 
ska lanseras på plats från norra sidan om väg E45. Entreprenaden utgörs 
i huvudsak av mark- och betongarbeten. Detaljerade uppgifter redovisas 
i förfrågningsunderlaget i övrigt. 
 
Inköpsfunktionen har av Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag 
att upphandla entreprenör för ändamålet. 
 
Anbud har inkommit från följande. 
  
1. Graniittirakennus Kallio OY, Boden 
2. NCC Sverige AB, Gällivare 
3. NYAB Sverige AB, Luleå  
 
Sammanställning av anbuden enligt bilaga - Sammanställ-
ning/utvärdering dat. 2018-02-15 
 
Efter genomförd anbudsutvärdering framkom det att nedan angivna  
anbudsgivare lämnat det prismässigt lägsta anbudet. 
 
3. NYAB Sverige AB, Luleå 
 
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har 
genomförts genom förenklat förfarande. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna påverkar beställande avdelnings investeringsbudget. An-
budssumman uppgår till 7 834 000 SEK exkl. moms.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och 
ungdomar. 
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Förslag till beslut 
att anbud av NYAB Sverige AB, Luleå antas och avtal tecknas under för-
utsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvalt-
ningsdomstol inte förordnar om åtgärd. 
 
Underlag 
1. Sammanställning dat. 2018-02-15. 
2. Anbudsutvärdering dat. 2018-02-15. 
3. Förfrågningsunderlag dat. 2017-12-15. 
 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 
 
att anbud av NYAB Sverige AB, Luleå antas och avtal tecknas under för-
utsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvalt-
ningsdomstol inte förordnar om åtgärd. 
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§ 65 
 
Antagande - detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl. Multiakti-
vitetshuset 
KS/2017:2178 - 2141 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktsplanen för  
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen 
av Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multiaktivitetshuset, 
 
att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,  
 
att godkänna granskningsutlåtande, samt 
 
att anta detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multiaktivi-
tetshuset. 
 
Protokollsanteckning 
Birgitta Larsson (S) vill föra följande till protokollet: 
 
Socialdemokraterna kan konstatera att kommunen ej tagit hänsyn till 
Länsstyrelsens synpunkter som lämnats in i samband med samrådet vad 
gäller detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl. Multiaktivitets-
huset, Gällivare kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett multiaktivitetshus som 
arena för idrott, musik, kultur, bio, bibliotek, simhall, äventyrsbad i  
centrala Gällivare. I samband med detta har även förutsättningar för ett 
parkeringsgarage skapats.  
 
Planområdet är i den fördjupade översiktsplanen (Fördjupad översikts-
plan för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032, antagen 
2014-05-19) utpekad som centrum. Inom centrum finns en naturlig 
blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Enligt den fördjupade 
översiktsplanen ska tillkommande bebyggelse förstärka blandningen  
ytterligare genom att möjliggöra för skola, idrott, kultur och handel som 
flyttas från Malmberget för att etableras i Gällivare. Vidare ska hänsyn 
tas till de kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och värdefull  
natur som finns i centrum. Vid en förtätning riskerar sammanhängande 
naturområden att försvinna. Vikten av dessa områden är stor då de  
knyter ihop omgivande natur med staden. Aktuell detaljplan avviker mot 
kommunens fördjupade översiktsplan i avseende på grönstruktur och 
kulturmiljö, därför har frågorna utretts i en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB).  
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Gällivare kommun har beslutat att göra ett avsteg från den fördjupade 
översiktsplanen för att kunna förverkliga visionsarbetet som gjordes med 
Gällivares medborgare i samband med projektet Nya Gällivare och cent-
rumprogrammet Dundret City. Multiaktivitetshuset samlar de funktioner 
som måste flytta från Malmberget samtidigt som det ökar folklivet och 
attraktionen i Gällivare centrum. Placeringen i centrum bidrar även till 
god hushållning av mark och en långsiktig hållbar utveckling då befintlig 
infrastruktur kan nyttjas samt att transporter kan minskas i jämförelse 
med en placering i perifera lägen. 
 
Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) och har varit utställd för granskning under tiden 6 februari till 
och med 28 februari 2018.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen ansvarar och bekostar detaljplanens framtagande och  
genomförande. Detta innebär att kommunen bland annat står för 
kommande fastighetsbildningar, rättighetsupplåtelser, projekterings-
kostnader, byggnationer och anläggningsarbeten. Kommunen står 
även för kostnader för eventuella flyttningar av markledningar och 
ombyggnadsåtgärder i angränsande ytor, vilka härrör från exploate-
ringen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett centrum i Gällivare som erbjuder många aktiviteter, stärkt handel 
och folkliv efterfrågas av alla åldersgrupper, men allra mest av ung-
domarna. Visionen är att samla verksamheter och aktiviteter för att 
skapa närhet och folkliv detta är positivt ur ett barn och ungdomsper-
spektiv. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktsplanen för  
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen 
av Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multiaktivitetshuset, 
 
att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,  
 
att godkänna granskningsutlåtande, samt 
 
att anta detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multiaktivi-
tetshuset. 
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Underlag 
1. Plankarta. 
2. Planbeskrivning. 
3. Granskningsutlåtande. 
4. Miljökonsekvensbeskrivning. 
5. Särskild sammanställning. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson 
(MaV), Pernilla Fagerlönn (V), Nicklas Johansson (NS), Henrik Ölvebo 
(MP) och Lars Alriksson (M) 
 
att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktsplanen för  
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen 
av Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multiaktivitetshuset, 
 
att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,  
 
att godkänna granskningsutlåtande, samt 
 
att anta detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multiaktivi-
tetshuset. 
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§ 66 
 
Antagande - Detaljplan för Sjöparken i Gällivare, del av fastigheterna 
Gällivare 76:1 och Sjöjungfrun 2 
KS/2017:2410 - 2141 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna granskningsutlåtandet samt  
 
att anta detaljplan för Sjöparken i Gällivare, del av fastigheterna  
Gällivare 76:1 och Sjöjungfrun 2. 
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att skapa en ”aktivitetspark”, det vill säga ett 
attraktivt parkområde för kommuninvånare och övriga besökande. Pro-
jektet med att utveckla parken är redan påbörjat, där bästa möjliga ut-
formning utreds. Detaljplanen syftar till att möjliggöra denna utveckling. 
En första etapp av projektet har redan påbörjats där bland annat den  
befintliga lekparken i norra delen av parken byts ut. 
 
Detaljplanen möjliggör bland annat grillkåtan som fått tidsbegränsat 
bygglov och är tillräckligt tillåtande för att eventuellt kunna inrymma  
torpet, scenen och fontänen från Svanparken. Detaljplanen säkerställer 
även de carports som uppförts med tidsbegränsat bygglov för att till-
godose parkeringsbehovet till boende inom fastigheten Sjöjungfrun S:1. 
Område med markanvändningen Bostäder [B] avses därför överföras till 
fastigheten Sjöjungfrun S:1.  
 
Planen bedöms vara förenlig med den fördjupade översiktsplanen för  
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle från 2014. 
 
Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) och har varit utställd för granskning under tiden 6 februari till 
och med 28 februari 2018.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Gällivare kommun bekostar framtagandet och genomförandet av detalj-
planen.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En aktivitetspark bedöms påverka barn och ungdomar positivt. 
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna granskningsutlåtandet samt  
 
att anta detaljplan för Sjöparken i Gällivare, del av fastigheterna  
Gällivare 76:1 och Sjöjungfrun 2. 
 
Underlag 
1. Plankarta. 
2. Planbeskrivning.  
3. Granskningsutlåtande. 
 
Yrkande 
Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP), 
Nicklas Johansson (NS), Pernilla Fagerlönn (V) och Jeanette Wäppling (V) 
 
att godkänna granskningsutlåtandet samt  
 
att anta detaljplan för Sjöparken i Gällivare, del av fastigheterna  
Gällivare 76:1 och Sjöjungfrun 2. 
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§ 67 
 
Tilläggsäskande projekt 2000302 Kunskapshuset 
KS/2018:312 - 040 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anvisa 80 000 tkr till ansvar 16101, projekt 2000302 (Kunskaps-
huset). 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget till förmån till eget lagt 
förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna har i ett tidigt skede påtalat vikten av att prioritera 
och fördela kostnaderna för hela projektet samhällsomvandlingen. I dag 
kan vi konstatera att kostnaderna för flera projekt ökat väsentligt. Soci-
aldemokraterna befarar att pengarna inte kommer att räcka till alla verk-
samhetslokaler som måste ersättas. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att uppföra ett Kun-
skapshus inom fastigheterna Nya skolan 6 och 7 i Gällivare centrum.  
Beslut om finansiering har tagits av KF via beslut om investeringsbudget 
samt via tilläggsanslag från KS (enligt underlag). 
 
I nu rådande läge inom byggsektorn i Malmfälten har kostnaderna för att 
uppföra Kunskapshuset ökat väsentligt. Byggprojektet är uppdelat i sju 
delentreprenader: 
 
DE1: Rivning av Stacken - färdigställd 
DE2: Rivning av MD-Grillen - färdigställd 
DE3: Schakt - färdigställd 
DE4: Grund och stomme (våning 1)- avslutas  
  2018-03-23 
DE5: Prefab stål och betong (våning 2-6) - pågår 
DE6: Mark och hus – inköpsprocess pågår 
DE7: Rivning Spruthuset – ej påbörjad 
 
Färdigställda entreprenader och pågående entreprenad har upphandlats 
inom budgetram. 
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Förfrågningsunderlag för entreprenad DE6, den största entreprenaden, 
annonserades i oktober 2017. Lämnade anbud i januari 2018 visade sig 
ha en alltför hög nivå jämför med budget. Beslut togs därefter i styrgrup-
pen att inköpsprocessen övergår till ett förhandlat förfarande. Nya slut-
liga anbud har inkommit 2018-03-19.  
 
Trots förhandlat förfarande har budgetmål inte kunnat uppnås. Avsikten 
är att genomföra entreprenaden i samverkan med blivande entreprenör 
för att kunna reducera kostnaderna ytterligare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Enligt tidigare beslut har 549 000 tkr anvisats till projektet. Budgetbe-
dömningen utifrån inkomna anbud för tillkommande kostnader är 80 000 
tkr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kunskapshuset ersätter Välkommaskolan och Lapplands Lärcentra i 
Malmberget och är en förutsättning för kommunens ungdomar ska kunna 
fortsätta sina gymnasiestudier på hemorten. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anvisa 80 000 tkr till ansvar 16101, projekt 2000302 (Kunskaps-
huset). 
 
Underlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-18 § 18 
 
Yrkande 
Nicklas Johansson (NS) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling 
(V), Henrik Ölvebo (MP), Fredric Olofsson (MaV), Pernilla Fagerlönn (V) 
och Lars Alriksson (M) 
 
att anvisa 80 000 tkr till ansvar 16101, projekt 2000302 (Kunskaps-
huset). 
 
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S), Lena 
Lindberg (S), Maria Åhlén (S) och Magnus Johansson (S) 
 
att ärendet skall beslutas i kommunfullmäktige 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Nicklas Johanssons m.fl. förslag mot Birgitta Larssons 
m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nicklas  
Johanssons m.fl. förslag. 
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§ 68 
 
Tilläggsäskande projekt 2000203 Is- och evenemangsarena 
KS/2018:313 - 040 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anvisa 35 000 tkr till ansvar 16101, projekt 2000203 (Is- och Evene-
mangsarena). 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån till eget lagt 
förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna har i ett tidigt skede påtalat vikten av att prioritera 
och fördela kostnaderna för hela projektet samhällsomvandlingen. I dag 
kan vi konstatera att kostnaderna för flera projekt ökat väsentligt. Soci-
aldemokraterna befarar att pengarna inte kommer att räcka till alla verk-
samhetslokaler som måste ersättas. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunalfullmäktige beslutade 2014-12-08 § 160, att påbörja arbete 
med en ny Is- och evenemangsarena i Gällivare. Beslut om finansiering 
har tagits av KF via beslut om investeringsbudget samt via tilläggsanslag 
från KS (enligt underlag). 
 
I nu rådande läge inom byggsektorn i Malmfälten har kostnaderna för att 
uppföra Is- och Evenemangsarena ökat väsentligt jämfört med den 
tänkta byggstarten 2015. Tidsförskjutningen har tvingat fram en ompro-
jektering då nya krav tillkommit i BBR. Samtidigt gjordes en kraftig  
ansträngning för att hitta besparingar i projektet. Dessa bedömdes till  
ca 15 000 tkr. 
 
Förfrågningsunderlag gick ut i november 2017. Inkomna anbud i januari 
2018 visade sig ha en alltför hög nivå jämför med budget. Beslut togs 
därefter i styrgruppen att inköpsprocessen övergår till ett förhandlat för-
farande. Nya slutliga anbud har inkommit 2018-03-19. 
 
Trots förhandlat förfarande har budgetmål inte kunnat uppnås. Avsikten 
är att genomföra entreprenaden i samverkan med blivande entreprenör 
för att kunna reducera kostnaderna ytterligare. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Enligt tidigare beslut har 166 450 tkr anvisats till projektet. Budgetbe-
dömningen utifrån inkomna anbud för tillkommande kostnader är 35 000 
tkr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En ny is/evenemangshall bidrar till positiva effekter för barn och ung-
domar, då denna ger bättre förutsättningar för utövande av isaktiviteter. 
Byggnaden skall även kunna användas till andra evenemang, vilket också 
bidrar till positiva effekter.  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anvisa 35 000 tkr till ansvar 16101, projekt 2000203 (Is- och Evene-
mangsarena). 
 
Underlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-16 § 57 
2. Kommunstyrelsen protokoll 2015-04-27 § 109 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-18 § 26 
 
Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V), 
Henrik Ölvebo (MP), Nicklas Johansson (NS), Fredric Olofsson (MaV) och 
Lars Alriksson (M)  
 
att anvisa 35 000 tkr till ansvar 16101, projekt 2000203 (Is- och Evene-
mangsarena). 
 
Ulf Normark (S) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S), Lena 
Lindberg (S), Maria Åhlén (S) och Magnus Johansson (S) 
 
att ärendet skall beslutas i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns m.fl. förslag mot Ulf Normarks 
m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Pernilla  
Fagerlönns m.fl. förslag. 
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§ 69 
 
DE6 Mark- och husentreprenad kunskapshuset, Gällivare kommun 
KS/2017:2524 - 050 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anbud av Nåiden Bygg AB, Luleå antas och avtal tecknas under förut-
sättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvalt-
ningsdomstol inte förordnar om åtgärd. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar mark-, husbyggnads- och installationsarbeten 
för Kunskapshuset. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunder-
laget i övrigt. 
 
Inköpsfunktionen har av Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag 
att upphandla entreprenör för ändamålet. 
 
Anbud har inkommit från följande: 
  
Nåiden Bygg AB, Luleå 
NYAB Sverige AB, Luleå 
 
Sammanställning av anbuden enligt bilaga - Sammanställ-
ning/utvärdering dat. 2018-03-20. 
 
Efter genomförd anbudsutvärdering framkom det att nedan angivna  
anbudsgivare lämnat det prismässigt lägsta anbudet. 
 
Nåiden Bygg AB, Luleå 
 
Upphandlingen har genomförts genom förhandlat förfarande utan föregå-
ende annonsering i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings-
utskotts beslut § 161, dat. 2017-12-21.  
  
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna påverkar beställande avdelnings investeringsbudget.  
Anbudssumman uppgår till 397 200 000 SEK exkl. moms.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och 
ungdomar. 
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Förslag till beslut 
att anbud av Nåiden Bygg AB, Luleå antas och avtal tecknas under förut-
sättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvalt-
ningsdomstol inte förordnar om åtgärd. 
 
Underlag 
1. Sammanställning dat. 2018-03-20. 
2. Anbudsutvärdering dat. 2018-03-20. 
3. Förfrågningsunderlag dat. 2017-10-02. 
4. Inbjudan till anbud dat. 2017-12-22. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar 
 
att anbud av Nåiden Bygg AB, Luleå antas och avtal tecknas under förut-
sättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvalt-
ningsdomstol inte förordnar om åtgärd. 
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§ 70 
 
Upphandling is- och evenemangsarena, Gällivare kommun 
KS/2018:133 - 050 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anbud av NYAB Sverige AB, Luleå antas och avtal tecknas under för-
utsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvalt-
ningsdomstol inte förordnar om åtgärd 
 
Socialdemokraterna är positivt inställda till att uppföra en ishall. Dock 
känns det märligt att gå ut med, samt anta en upphandling på projekt 
ishall, innan bygglovet vunnit laga kraft. Därmed deltar 
Socialdemokraterna ej i beslutet dvs. Med anledning av att bygglovet ej 
vunnit laga kraft. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattas av nybyggnad av is- och evenemangsarena (Hus 
1), rivnings- och ombyggnadsarbeten för anslutning mot befintlig sport-
hall (Hus 2) samt markarbeten för parkeringar och angöringar. Nybygg-
nadsyta Hus: BTA, ca 6 790 m2. Utvändig mark: ca 16 000 m2. Detalje-
rade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. 
 
Inköpsfunktionen har av Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag 
att upphandla entreprenör för ändamålet. 
 
Anbud har inkommit från följande. 
  
NYAB Sverige AB, Luleå 
Nåiden Bygg AB, Luleå 
Peab Sverige AB, Kiruna 
 
Sammanställning av anbuden enligt bilaga - Sammanställ-
ning/utvärdering dat. 2018-03-20. 
 
Efter genomförd anbudsutvärdering framkom det att nedan angivna  
anbudsgivare lämnat det prismässigt lägsta anbudet. 
 
NYAB Sverige AB, Luleå 
 
Upphandlingen har genomförts genom förhandlat förfarande utan föregå-
ende annonsering i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings-
utskotts beslut § 9, dat. 2018-02-01.  
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Ekonomiska konsekvenser  
Kostnaderna påverkar beställande avdelnings investeringsbudget.  
Anbudssumman uppgår till 161 000 000 SEK exkl. moms samt tre  
optioner om 7 700 000 SEK exkl. moms.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och 
ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anbud av NYAB Sverige AB, Luleå antas och avtal tecknas under för-
utsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvalt-
ningsdomstol inte förordnar om åtgärd. 
 
Underlag 
1. Sammanställning dat. 2018-03-20. 
2. Anbudsutvärdering dat. 2018-03-20. 
3. Förfrågningsunderlag dat. 2017-11-24. 
4. Inbjudan till anbud dat. 2018-02-05. 
 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V), 
Fredric Olofsson (MaV), Pernilla Fagerlönn (V), Nicklas Johansson (NS) 
och Lars Alriksson (M) 
 
att anbud av NYAB Sverige AB, Luleå antas och avtal tecknas under för-
utsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvalt-
ningsdomstol inte förordnar om åtgärd. 
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§ 71 
 
Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 
KS/2018:230 - 106 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Gällivare kommun ska arbeta utifrån intentionerna i Norrbottens folk-
hälsostrategi 2018-2026 då denna ligger i linje med kommunens egna 
målsättningar. 
 
Ärendebeskrivning 
Norrbottenskommuners styrelse har 2018-01-12 beslutat att anta  
Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026. Styrelsen har också beslutat 
rekommendera medlemskommunerna att anta strategin. Utöver  
Norrbottenskommuner står även Länsstyrelsen i Norrbotten och Region 
Norrbotten bakom strategin.  
 
Folkhälsostrategins övergripande mål är att Norrbotten ska uppnå en för-
bättrad och mer jämlik och mer jämställd hälsa. För att uppnå detta finns 
fyra delmål: 1) Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och 
bli mer jämlikt och jämställt, 2) Levnadsvanor som påverkar hälsan  
positivt ska öka i omfattning och bli mer jämlika och jämställda, 3)  
Normer och värderingar som främjar den jämlika och jämställda hälsan 
ska stärkas och 4) Alla kommuner och regionala företrädare arbetar  
systematiskt med folkhälsa.  
 
Dessa målsättningar ligger i linje med Gällivare kommuns folkhälso-
politiska målsättningar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet för att bidra till målsättningarna i folkhälsostrategin kan få  
ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Folkhälsostrategin bör få positiva konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige  
besluta 
 
att Gällivare kommun ska arbeta utifrån intentionerna i Norrbottens folk-
hälsostrategi 2018-2026 då denna ligger i linje med kommunens egna 
målsättningar. 
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Underlag 
1. Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 41. 
 
Yrkande 
Fredric Olofsson (MaV) yrkar 
 
att Gällivare kommun ska arbeta utifrån intentionerna i Norrbottens folk-
hälsostrategi 2018-2026 då denna ligger i linje med kommunens egna 
målsättningar. 
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§ 72 
 
Unga i riskzon - svar till revisorerna 
KS/2018:206 - 007 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till gemensamt svar till revisorerna i Gällivare kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 7 februari 2018 inkom revisorerna med en skrivelse där de, senast  
1 april 2018, önskar ett svar på vilka åtgärder som vidtas av kommun-
styrelsen, Socialnämnden och Barn-, utbildning och kulturnämnden för 
att stärka det förebyggande arbetet när det gäller unga i riskzon.  
 
Ett förslag till gemensamt svar till revisorerna har upprättats. Social-
nämnden har beslutat 2018-03-15 att anta förslag till svar.  
Barn-, utbildning och kulturnämnden har beslutat 2018-03-20 att anta 
förslag till svar med tillägget om två aktiviteter: En ny fritidsgård och 
Norrbus samverkan. Dessa synpunkter har inkluderats i det slutgiltiga 
förslaget till gemensamt svar till revisorerna.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förebyggande arbete för unga i riskzon bör få positiva konsekvenser för 
barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Nämnd och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta förslag till gemensamt svar till revisorerna i Gällivare kommun. 
 
Underlag 
1. Svar ”Unga i riskzon” till revisorerna i Gällivare kommun. 
2. Revisorernas granskning ”Unga i riskzon 2018-02-07. 
 
Yrkande 
Nicklas Johansson (NS) yrkar 
 
att anta förslag till gemensamt svar till revisorerna i Gällivare kommun. 
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§ 73 
 
Årsredovisning kommunövergripande 2017 
KS/2018:88 - 0421 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2017, 
 
att överföra överskott, om totalt 3 795 000 kronor, inom 2017 års drift-
budget till 2018 års driftbudget enligt förslag, 
 
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om  
477 342 000 kronor, inom 2017 års investeringsbudget till 2018 års  
investeringsbudget enligt förslag, 
 
att 25003 skatepark utgår, 
 
att 5105105 vårdcentralen Forsen dagverksamhet utgår. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper 
mm. för 2017 i en årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag 
på överföring av över- och underskott till 2018 års driftbudget samt för-
slag till kompletteringsbudgetering av pågående investeringsobjekt till 
2018 års budget. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-12 § 39 att lämna 
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 27 mars 2018 samt 
att kommunstyrelsen får fördjupad information gällande:  
Kompletteringsbudget för rondell Cellulosavägen  
Ram fastighet 
Tekniska reinvesteringar 
Idrotts- och fritidssanläggningar 
Hellnerstadion  
Vad kvarstår att göra eller är planerat 2018. 
Försköning av tätortens miljö, vad finns i budget för 2018.  
Skatepark projektering samt vårdcentralen Forsen dagverksamhet, över-
flyttade projekt till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av 
ej påbörjade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2018 års resultat-, 
finansierings- och balansbudget med motsvarande belopp. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2017, 
 
att överföra överskott, om totalt 3 795 000 kronor, inom 2017 års drift-
budget till 2018 års driftbudget enligt förslag, 
 
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 
480 318 000 kronor, inom 2017 års investeringsbudget till 2018 års inve-
steringsbudget enligt förslag. 
 
Ekonomienheten föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2017. 
 
Underlag 
1. Upprättat förslag till årsredovisning för Gällivare kommun 2017. 
2. Sammanställning driftöverföringar och kompletteringsbudget. 
 
Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar 
 
att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2017, 
 
att överföra överskott, om totalt 3 795 000 kronor, inom 2017 års drift-
budget till 2018 års driftbudget enligt förslag, 
 
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om  
477 342 000 kronor, inom 2017 års investeringsbudget till 2018 års inve-
steringsbudget enligt förslag, 
 
att 25003 skatepark utgår, 
 
att 5105105 vårdcentralen Forsen dagverksamhet utgår, 

 
att kommunfullmäktige godkänner Gällivare kommuns årsredovisning för 
år 2017. 
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Propositionsordning  
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag. 
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§ 74 
 
Lapplands kommunalförbund - Årsredovisning 2017 
KS/2018:94 - 041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende 
2017. 
 
Jäv 
Lars Alriksson (M), Jeanette Wäppling (V), Birgitta Larsson (S) 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 prognossä-
kerhet innebär att två finansiella mål för 2017 inte uppnåtts. 
 
Detta innebär sammantaget att förbundet under 2017 inte fullt ut mot-
svarat direktionens krav på god ekonomisk hushållning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende 
2017. 
 
Underlag 
1. Lapplands kommunalförbund – Årsredovisning 2017. 
 
Yrkande 
Fredric Olofsson (MaV) yrkar 
 
att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende 
2017. 
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§ 75 
 
Ombyggnad kök Tallbackaskolan 
KS/2018:307 - 287 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med hänsyn till den långa processen ge service- och tekniknämnden i 
uppdrag att skyndsamt se över om det föreligger förändrat behov utifrån 
ursprunglig beställning i KF 2014-04-07. 
 
Ajournering  
Kl. 16:30-17:00. 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan 2011 har Tallbackaskolans kök varit föremål för inspektioner och 
krav angående brister när det gäller arbetsmiljön. Buller, tunga lyft och 
trånga utrymmen har varit problemet. Det nya köket kommer att förses 
med ett eget ventilationsaggregat, vilket gör att kapacitet frigörs för 
bättre ventilation i övriga skolbyggnaden. Detta är också ett problem 
idag.  
 
Medel budgeterades i budgetprocess inför 2015. Projektet beviljades  
ytterligare medel under 2016, då del av medlen flyttats till ombyggnation 
av kök på Maria förskola och beviljad budget därtill befanns vara otill-
räcklig vid genomgång av ursprunglig kalkyl. Beräknad kostnad var då 
14,3 miljoner kronor. Projektet gick ut på förfrågning i juni 2017 men 
inga anbud inkom. 
 
Vid en noggrannare genomgång av den nya kalkylen under senare delen 
av 2017, upptäcktes att kostnader för byggherre, projektledning och 
oförutsedda utgifter saknas. Det betyder att den budget som tidigare  
äskande grundats på inte räcker till för att genomföra entreprenaden. Be-
räknad kostnad för det fortsatta projektet är nu 20 miljoner kronor. Den 
projektering som redan genomförts har kostat 2,8 miljoner kronor. Total 
kostnad för projektet beräknas alltså uppgå till 22,8 miljoner kronor.  
Arbetet kommer att delas upp och planeras pågå under sommarloven 
2018 och 2019 för att inte behöva stänga kök för skola och förskola. För 
att kunna gå ut med förfrågan behöver hela beloppet vara fastställt i 
budget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I dagsläget kvarstår 11,9 miljoner kronor i budget. 8,1 miljoner kronor 
behöver tillföras projektet för att det ska kunna genomföras enligt tid-
plan.   
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och elever på Tallbackaskolan får äta sin lunch i en lugn och bullerfri 
matsalsmiljö.  
 
Om inte medel erhålls finns risk att köket inte längre får användas utifrån 
ett eventuellt föreläggande från Arbetsmiljöverket. Konsekvensen blir då 
att 500 barn och elever står utan skolmåltid. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att remittera ärendet till service- och tekniknämnden, 
 
att service- och tekniknämnden ser över möjligheten att omfördela inom 
ram, 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 27 mars 2018 presentera inve-
steringsunderlag, budget och tidsplan, 
 
att budgeten presenteras utifrån behov baserat på Arbetsmiljöverkets 
krav, samt tillägg utöver krav, 
 
att redovisa tidigare upparbetade medel för projektering på 2,8 Mkr. 
 
Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Beräkningsunderlag Tallbackaskolans kök 
3. Kommunfullmäktige 2014-04-07 § 48 
4. Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 33 
5. Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 251 
6. Kommunstyrelsen 2016-12-19 § 358 
7. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-03-08 § 43 
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 47.  
  
Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar 
 
att med hänsyn till den långa processen ge service- och tekniknämnden i 
uppdrag att skyndsamt se över om det föreligger förändrat behov utifrån 
ursprunglig beställning i KF 2014-04-07. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag. 
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§ 76 
 
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: 
 
- Dundret 
- Näringslivsorganisationer – möte 12 april 
- Intern organisation - nya lokaler, bl.a. Multiaktivitetshuset 
- Organisationsöversyn 
- Flyget. 
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§ 77 
 
Utredningsdirektiv för allmän organisationsöversyn av socialförvaltningen 
KS/2017:2527 - 001,KS/2018:205 - 001 
 
  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsluta ärendet. 
 
Jäv 
Lena Lindberg (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller  
beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av beslut i kommunstyrelsen 2018-02-19 § 49 ”Översyn 
av socialförvaltningens ledningsfunktion” avslutas ärendet ”Utrednings-
direktiv för allmän organisationsöversyn av socialförvaltningen”. 
 
Aktiviteterna har endast delvis utförts och slutsatserna i utredningarna 
som låg till grund för aktivitetsplanerna är i huvudsak fortfarande rele-
vanta. Kommunchefen kommer tillsammans med socialchefen att upp-
rätta nya handlingsplaner för att säkerställa att önskade förändringar  
genomförs inom ramen för beslut i kommunstyrelsen 2018-02-19 § 49. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända i nuläget men tas fram som del av konsekvensbedömning  
inför beslut om ledningsfunktion. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avsluta ärendet. 
 
Underlag 
1. Kommunstyrelsen 2018-02-19 § 49. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-13 § 243. 
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§ 78 
 
Ändring av bolagsordning IT Norrbotten 
KS/2017:2525 - 106 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslaget till ändring av Bolagsordning 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 förut-
sätter Gällivare kommun, att i det fall IT Norrbotten utvecklar och förval-
tar 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. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta förslaget till ändring av Bolagsordning IT Norrbotten AB. 
 
Underlag 
1. Förslag ändring av Bolagsordning. 
2. Svar angående ändring av Bolagsordning. 
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§ 79 
 
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), Maria Åh-
lén (S) och Birgitta Larsson (S) anför jäv och deltar varken vid överlägg-
ning 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. Förvärvet på ca 53 Mkr 
av Gojan 1 & 14 AB innebar köp av aktiekapital och övertagande av  
låneskuld i bolaget. Aktiekapitalet om drygt 29,9 Mkr kan inte belastas 
med någon borgensavgift utan det är bara låneskulden som omfattas. 
 
Vid nyttjande av kommunal borgen följer en borgensavgift. Borgens-
avgiften bör följa övriga i kommunkoncernen ingående bolag och beräk-
nas 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. 
 
Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar 
 
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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§ 80 
 
BCD 2_Projektägare 
KS/2018:215 - 141 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att rekommendera Visit Gellivare Lapland att lämna över huvudmanna-
skapet för projektet till Gällivare kommun, under förutsättning att Visit 
Gellivare Lapland väljer att lämna över huvudmannaskapet för projektet. 
 
Ärendebeskrivning 
Visit Gällivare har lämnat in en skrivelse gällande projektansvar för  
projekt BCD 2 med förslag att Expandum tar över huvudmannaskapet för 
projektet. Visit Gällivare har tidigare drivit Tursitbyrån, verksamheter 
som naturligt går ihop. Avki har erfarenhet av att driva projekt och driver 
nu även Gällivare Turistbyrå. För att stärka Gällivare som varumärke 
krävs förenade krafttag och att samla turistbyrå samt utveckling av  
besöksnäring. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Fortsatt utveckling inom turistnäringen bedöms som positivt för barn och 
ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för avgörande, samt  
 
att ärendet kompletteras med olika alternativa lösningar ur projektets 
och det nya näringslivsbolagets perspektiv. 
 
Underlag 
1. Skrivelse Visit Gellivare Lapland. 
2. E-mail Swedish Lapland. 
3. E-mail Avki. 
4. Utredning. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 35. 
6. Skrivelse från Visit Gellivare Lapland. 
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Yrkande 
Nicklas Johansson (NS) yrkar 
 
att rekommendera Visit Gellivare Lapland att lämna över huvudmanna-
skapet för projektet till Gällivare kommun, under förutsättning att Visit 
Gellivare Lapland väljer att lämna över huvudmannaskapet för projektet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-
slutat i enlighet med Nicklas Johanssons förslag. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  48  (73) 
   
 
 

2018-03-27 
 

 
   

 
 

   
  

 

 Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 81 
 
Budgetförslag 2019-2021 service- och tekniknämnden, ompröva beslut 
angående övergångsställe Mellanvägen 
KS/2017:2704 - 041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till budgetprocessen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till driftbudget och investeringsbudget för åren 2019-2021 
presenteras av förvaltningschef. Förslaget till budget ska gå vidare till 
kommunens fortsatta verksamhetsplaneringsprocess. Service- och tek-
niknämnden har möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna bud-
geten. Synpunkterna kommer att presenteras på förvaltningschefernas 
kommande budgetmöte. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån prioriterade åtgärder. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen  
besluta 
 
att hänskjuta ärendet till budgetprocessen. 
 
Underlag 
1. Service- och tekniknämnden 2017-12-19 § 155. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 43. 
 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 
 
att hänskjuta ärendet till budgetprocessen. 
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§ 82 
 
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 inform-
ation. 
 
Vid dagens sammanträde informerar; 
 
Jeanette Wäppling (V) från Rådet för social hållbarhets sammanträde  
27 februari och Kommunala Pensionärsrådets sammanträde 23 mars. 
 
Stefan Ovrell (MP) från IBAB:s sammanträde och E-nämndens samman-
träde. 
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§ 83 
 
Tillsättning etableringshandledare inom integration. 
KS/2018:246 - 133 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillstätta en etableringshandledare tillsvidare, 
 
att anvisa medel för etableringshandledare ur ”Övergripande integration” 
med ansvar 15902, slag 23947. 
 
Ärendebeskrivning 
Befolkningstillväxt är en av kommunens största utmaningar. En viktig 
målgrupp är nyanlända som bidrar till möjligheter att öka befolkningen 
och det är av stor vikt med ett gott mottagande av nyanlända. Detta  
kräver resurser, både för operativa och administrativa arbetsuppgifter. 
Bland annat att praktiskt bosätta personer, samtal, stöd och vägledning 
samt övriga insatser för att underlätta etablering i samhället. Dessa  
arbetsuppgifter har tidigare utförs av integrationsstrategen. En visstids-
tjänst som etableringshandledare med uppgift att bosätta nyanlända har 
tillsatts från 2017-09-04. Vi ser ett långsiktigt behov av denna tjänst som 
etableringshandledare och denna tjänst bör tillsättas som en tillsvidare-
tjänst.  
 
Kommunantalet för 2019 förväntas för vara samma eller högre än 2018. 
Antalet asylsökande till Sverige bedöms öka under 2019 när den tillfälligt 
skärpta asyllagen upphör. Antalet anhöriga som kommer till Sverige för-
väntas även öka.   

Alla kommuner får en grundersättning för personer med uppehållstill-
stånd. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för 
nyanlända personer som till exempel mottagande och praktiskt hjälp vid 
bosättning samt insatser för att underlätta etablering i samhället.   

Ekonomiska konsekvenser 
Budgetbehovet för tjänsten som etableringshandledare bedöms per år 
uppgå till maximalt 540 tkr varav ca 520 tkr till personalkostnader och  
20 tkr till övriga driftkostander. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen  
besluta 
 
att tillstätta en etableringshandledare tillsvidare, 
 
att anvisa medel för etableringshandledare ur ”Övergripande integration” 
med ansvar 15902, slag 23947. 
 
Underlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 37. 
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§ 84 
 
Strategisk personalplan 
KS/2018:227 - 020 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den strategiska personalplanen 2018-2022, 
 
att strategiskt personalprogram antaget av Kommunfullmäktige  
2012-03-12 upphör att gälla. 
 
Ärendebeskrivning 
Nu gällande strategiska personalprogram antogs av Kommunfullmäktige 
2012-03-12 att gälla tillsvidare. Det strategiska personalprogrammet har 
behandlats i Stora kommunledningsgruppen 2017-01-20 och därefter  
reviderats av Personalenheten. Strategiska personalplanen har remissbe-
handlats i förvaltningar och arbetstagarorganisationer samt presenterats  
i Stora kommunledningsgruppen 2018-02-09.  
 
Strategiska personalplanen utgör tillika kommunens arbetsmiljöpolicy. De 
ändringar som gjorts är i huvudsak att Ledarskap, som tidigare var en del 
av området Medarbetare, utgör ett eget område. Målen har förtydligats 
liksom hur dessa ska följas upp. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige  
besluta 
 
att anta den strategiska personalplanen 2018-2022, 
 
att strategiskt personalprogram antaget av Kommunfullmäktige  
2012-03-12 upphör att gälla. 
 
Underlag 
1. Strategisk personalplan. 
2. Kommunfullmäktige 2012-03-12 § 15. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 30. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  53  (73) 
   
 
 

2018-03-27 
 

 
   

 
 

   
  

 

 Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar 
 
att anta den strategiska personalplanen 2018-2022, 
 
att strategiskt personalprogram antaget av Kommunfullmäktige  
2012-03-12 upphör att gälla. 
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§ 85 
 
Stålvallen industriområde beslut om genomförande 
KS/2018:228 - 251 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att påbörja skede genomförande i investeringsprojekt ”24013 - Stålvallen 
industriområde” 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i december 2016 att uppdra till Samhälls-
byggnadsförvaltningen att påbörja projektutveckling gällande anläggande 
av infrastruktur för Stålvallen industriområde.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under januari – februari 2018 utrett 
och tagit fram programhandlingar samt programkalkyl för området. Pro-
jektets omfattning avser anläggande av en infartsväg från Cellulosavägen 
och grovplanering av 4 tomter med el, opto och kommunalt VA. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsbudget för projektet uppgår till 6 300 tkr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett industriområde på avsett område bedöms inte ha någon negativ  
inverkan för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommun-
styrelsen besluta 
 
att påbörja skede genomförande i investeringsprojekt ”24013 - Stålvallen 
industriområde” 
 
Underlag 
1. Kartor. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-03-08 § 30. 
 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 
 
att påbörja skede genomförande i investeringsprojekt ”24013 - Stålvallen 
industriområde” 
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§ 86 
 
Spruthuset 
KS/2018:292 - 210 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att gå ut med erbjudande 
om försäljning och flytt av Spruthuset senast 1 september 2018, samt 
 
att om försäljning ej sker uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
riva Spruthuset senast september 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
I Kommunfullmäktiges beslut (2014-09-29 § 102) så beslutades att upp-
föra ett Kunskapshus inom fastigheterna Nya skolan 6 och 7 i Gällivare 
centrum. Kunskapshuset är i första hand en ersättning för Välkomma-
skolan och Lapplands Lärcentra, men för att skapa ett levande centrum 
planeras även andra funktioner att inrymmas i kvarteret. 
 
För fastigheterna gäller detaljplan, antagen av KF, 2017-07-13. Det  
berörda området är avsett för skoländamål, gymnasieskola. 
 
Inom fastigheten, Nya skolan 6, finns Spruthuset som inrymmer museum 
med gamla brandbilar och brandutrustning som ägs av Räddningstjäns-
ten och Gällivare sockens Hembygdsförening samt en transformatorstat-
ion som levererar ström till omgivande kvarter. En förutsättning för Kun-
skapshusets bygglov är att Spruthuset försvinner från fastigheten då det 
inte finns plats för den och beslut om rivningslov finns, se ref Bygg-2017-
276, underlag 1). Två nya transformatorstationer är beställda från  
Vattenfall som ersätter den i Spruthuset. Dessa kommer att levereras och 
tas i drift under sommaren 2018. För att byggnation av Kunskapshuset 
ska kunna fortgå behöver Spruthuset rivas efter att nya transformator-
stationer är i drift, vilket beräknas till augusti 2018. 
 
Gällivare sockens Hembygdsförening, fastighetsförvaltare på Service- och 
Teknikförvaltningen samt Räddningstjänstens chef är underrättad om att 
brandbilar och utrustning i Spruthuset måste vara bortflyttade till annan 
plats senast 31 juli 2018. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Rivningsentreprenaden inryms inom beslutad projektbudget för Kun-
skapshuset. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett nytt Kunskapshus innebär positiva konsekvenser för barn och ungdo-
mar, då ändamålsenliga, moderna lokaler skapas i centrum av Gällivare. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommun-
styrelsen besluta 
 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att gå ut med erbjudande 
om försäljning och flytt av Spruthuset senast 1 september 2018, samt 
 
att om försäljning ej sker uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
riva Spruthuset senast september 2018. 
 
Underlag 
1. Beslut om rivningslov, Spruthuset. Ref nr Bygg-2017-276 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-03-08 § 33. 
 
Yrkande 
Fredric Olofsson (MaV) yrkar 
 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att gå ut med erbjudande 
om försäljning och flytt av Spruthuset senast 1 september 2018, samt 
 
att om försäljning ej sker uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
riva Spruthuset senast september 2018. 
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§ 87 
 
Flytt av Ullattiskola till Dokkas 
KS/2018:290 - 291 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till lokalstyrgruppen för att se över möjligheten att 
flytta Ullatti skola till Dokkas, alternativt annan lokal lösning för Dokkas 
skola och barnomsorg. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen 
om behov av lokaler i Dokkas för barnomsorg och skola. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Positiva. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommun-
styrelsen besluta 
 
att hänskjuta ärendet till lokalstyrgruppen för att se över möjligheten att 
flytta Ullatti skola till Dokkas, alternativt annan lokal lösning för Dokkas 
skola och barnomsorg. 
 
Underlag 
1. Barn- utbildning- och kulturnämnden 2018-02-20 § 41. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-03-08 § 34. 
 
Yrkande 
Nicklas Johansson (NS) yrkar 
 
att hänskjuta ärendet till lokalstyrgruppen för att se över möjligheten att 
flytta Ullatti skola till Dokkas, alternativt annan lokal lösning för Dokkas 
skola och barnomsorg. 
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§ 88 
 
Kompletterande investeringsäskande ang. ombyggnation av RC gällande 
säker ledningsplats vid Räddningstjänsten 
KS/2017:2552 - 170 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ur rörelsekapitalet anslå 2 900 000 kr till investeringsobjektet MSB 
Räddningstjänsten 28002 för att sedan återbetalas när statsbidrag  
betalats ut. 
 
Ärendebeskrivning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans 
med länsstyrelsen, räddningstjänsten och Gällivare kommun tagit fram 
detta åtgärdsförslag som innehåller beskrivningar av förekommande  
lokaler och system som ingår i räddningstjänstens lednings lokaler vid 
såväl vardagliga som allvarliga och extraordinära händelser, samt vid kris 
och höjd beredskap. 
 
Enligt kostnadsbilagan till åtgärdsförslaget för ombyggnation vid Rädd-
ningstjänsten så uppgår den beräknade bidragsberättigade kostnaderna 
till 5 800 000 kr, av det utgår 2 900 000 kr som statligt bidrag från  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
 
Investeringen för ombyggnation av RC gällande säker ledningsplats är 
beviljat ur investeringsreserven för 2017 av KS/2017:2552 § 321.  
 
Eftersom kommunen behöver beslut om bruttobelopp för investeringar 
krävs ett tilläggsäskande på 2 900 000 kr. Beloppet tas från rörelse-
kapitalet för att sedan återföras efter utbetalt statsbidrag enligt bilagda 
villkor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investering på 2 900 000 kr allokeras från rörelsekapitalet för att sedan 
återföras när statsbidrag har utbetalts.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige  
besluta 
 
att ur rörelsekapitalet anslå 2 900 000 kr till investeringsobjektet MSB 
Räddningstjänsten 28002 för att sedan återbetalas när statsbidrag  
betalats ut. 
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Underlag 
1. Beslut om statsbidrag till tekniska förstärkningsåtgärder  
för ökad ledningsförmåga för Räddningstjänsten i Gällivare kommun. 
2. Villkor för utbetalning av statsbidrag, MBR 2018-02-15 § 20. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 40. 
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§ 89 
 
Förslag till remissvar SOU 2017:91 Nationella minoritetsspråk i skolan - 
förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering. 
KS/2018:99 - 611 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att aktuellt förslag till remissvar justeras/kompletteras utifrån barn-,  
utbildning- och kulturnämndens synpunkter/beslut samt samråds-
gruppens yttrande om innehållet i den statliga utredningen, 
 
att kommunstyrelsens ordförande får mandat att besluta om det slutliga 
innehållet i remissvaret från Gällivare kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
Gällivare kommuns yttrande har som avsikt att belysa för Regeringen 
vilka konsekvenser som den statliga utredningen SOU 2017:91 kan få i 
kommunen om förslagen genomförs. Kommunen har lyft fram i remissva-
ret dels vilka förslag i utredningen som kommunen ser positivt på men 
också kritiska reflektioner som bör uppmärksammas vid ett statligt ge-
nomförande av de förslag som utredningen tar fram.  
 
Samrådsgruppen för minoriteter har 180313 getts möjlighet att yttra sig 
angående innehållet i den statliga utredningen. Gruppens synpunkter be-
döms inrymmas i utarbetat förslag till remissvar.  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har sammanträde 180320 då syn-
punkter om utredningens innehåll behandlas. Synpunkter/beslut från 
nämnden i denna fråga har i dagsläget därmed inte kunnat hanteras uti-
från aktuellt förslag om remissvar från kommunen. Barn-, utbildning- och 
kulturnämndens synpunkter/beslut får kompletteras i detta ärende inför 
kommunstyrelsens sammanträde 180327. 
 
Remissvaret ska ha inkommit till Regeringskansliet senast 180406.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för kommunen kommer stiga vid genomförande av den stat-
liga utredningens förslag. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Syftet med den statliga utredningen är att stärka barn- och ungas förut-
sättningar för språkrevitalisering utifrån de fem nationella minoritets-
språken i Sverige.  
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Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att aktuellt förslag till remissvar justeras/kompletteras utifrån barn-,  
utbildning- och kulturnämndens synpunkter/beslut om innehållet i den 
statliga utredningen, 
 
att kommunstyrelsens ordförande får mandat att besluta om det slutliga 
innehållet i remissvaret från Gällivare kommun.  
 
Underlag 
1. Förslag remissvar. 
2. Yttrande från samrådsgruppen för minoritetsspråk. 
 
Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar 
 
att aktuellt förslag till remissvar justeras/kompletteras utifrån barn-,  
utbildning- och kulturnämndens synpunkter/beslut samt samrådsgrup-
pens yttrande om innehållet i den statliga utredningen, 
 
att kommunstyrelsens ordförande får mandat att besluta om det slutliga 
innehållet i remissvaret från Gällivare kommun.  
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§ 90 
 
Ärendeuppföljning 
KS/2018:16 - 101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 
 
Underlag 
1. Ärendeuppföljningslista 2018. 
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§ 91 
 
Revidering av regelverk för telefoni i Gällivare kommun 
KS/2017:2052 - 003 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag på revidering av riktlinjer för telefoni i Gällivare kommun, 
 
att kommunstyrelsens beslut 2014-11-24 § 233 upphör att gälla. 
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjer för telefoni för anställda inom Gällivare kommun har reviderats. 
Bedömningen är att dokumenttypen ändras från riktlinje till andra styr-
dokument samt att dokumentet ändrar namn till Styrdokument förtele-
foni i Gällivare kommun. 
 
2017-09-25 § 244 beslutade kommunstyrelsen att ärendet ska återremit-
teras för förenkling av riktlinjerna vilka har reviderats. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen  
besluta 
 
att anta förslag på revidering av riktlinjer för telefoni i Gällivare kommun, 
 
att kommunstyrelsens beslut 2014-11-24 § 233 upphör att gälla. 
 
Underlag 
1. Nytt förslag på styrdokument för telefoni i Gällivare kommun. 
2. Återremitterat styrdokument för telefoni i Gällivare kommun. 
3. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 233. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 38. 
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§ 92 
 
Tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
KS/2017:2675 - 100 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att socialnämnden ansvarar för tillsyn över elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare, 
 
att ärendet efter beslut i kommunfullmäktige lämnas till socialnämnden 
med ansvar att komplettera reglemente och delegationsordning utifrån 
denna tillsyn samt att utarbeta taxa för tillsyn enligt lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 juli 2017 trädde en ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen gäller elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. Lagen reglerar bland annat 
att försäljning inte får ske till minderåriga, butikers ansvar och myndig-
heters ansvar av tillsyn. 
 
Den som säljer elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste 
anmäla detta till kommunen. Den som säljer måste även utöva särskild 
kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen över dessa  
varor och ha en egenkontrollplan. Egenkontrollsplanen ska till kommunen 
med anmälan.  
 
Kommuner ska utöva tillsyn enligt ovan nämnda lag. Med anledning av 
det behöver Gällivare kommun utse ansvarig nämnd för att utöva tillsyn 
över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.  
 
Nuläget 
Idag har socialnämnden tillsynsansvaret för serveringstillstånd enligt  
alkohollagen och tillsyn av försäljning enligt tobakslagen. Miljö- bygg- 
och räddningsnämnden utövar kontroll över handel med vissa receptfria 
läkemedel enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Inkomna yttranden 
Socialnämnden och miljö-, bygg- och räddningsnämnden har getts  
möjlighet att inkomma med yttrande. 
 
Socialnämnden framför att socialnämnden idag har tillsyn över all tobak- 
och alkoholförsäljning i kommunen. Det gäller både försäljningsställen via 
butiker och kiosker samt krogar och restauranger. Socialnämnden fram-
för att med största sannolikhet kommer försäljningsställena också vara 
de mest förekommande försäljningsställena för elektroniska cigaretter 
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och påfyllningsbehållare och därför bör socialnämnden vara bäst lämpad 
att ansvara för tillsyn enligt lag 2017:425. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden påtalar att socialnämnden utövar 
tillsynen över all tobak- och alkoholförsäljning i Gällivare kommun. Vidare 
att ur praktisk synpunkt bör socialförvaltningen utöva tillsyn då försälj-
ningsställena med stor sannolikhet kommer att vara detsamma som för-
säljningsställena för tobak vilket effektiviserar tillsynen. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden anser att socialnämnden ska vara ansvarig nämnd för 
lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
  
Bedömning 
Med stor sannolikhet kommer försäljningsställena av elektroniska cigaret-
ter och påfyllnadsbehållare samt tobak till största del vara samma och 
därför bedöms det rimligt att socialnämnden utövar denna tillsyn. 
 
Med anledning av lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyll-
nadsbehållare finns behov av att den ansvariga nämndens (socialnämn-
den) reglemente kompletteras med ansvarar för denna tillsyn. Även  
delegationsordningen är i behov av att kompletteras med att tillsyns-
ansvarig för socialförvaltningen är delegat i ärende ”beslut om påförande 
av avgift för extra kontrollbesök”. Enligt lagen får kommunen ta ut avgift 
för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med 
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. Utifrån ovanstående  
behöver taxa för tillsyn enligt lagen tas fram.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tillsyn kräver resurser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Positivt för barn och unga med tillsyn över elektroniska cigaretter och  
påfyllnadsbehållare för att minska riskerna att barn och unga får tillgång 
till nikotin. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige  
besluta 
 
att socialnämnden ansvarar för tillsyn över elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare, 
 
att ärendet efter beslut i kommunfullmäktige lämnas till socialnämnden 
med ansvar att komplettera reglemente och delegationsordning utifrån 
denna tillsyn samt att utarbeta taxa för tillsyn enligt lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
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Underlag 
1. Yttrande socialnämnden.  
2. Yttrande miljö-, bygg- och räddningsnämnden. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 42. 
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§ 93 
 
Revidering av föreskrift för Kommunalt partistöd 
KS/2018:162 - 003 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till föreskrift om lokalt partistöd, 
 
att föreskrift beslutad 2014-05-09 § 69 därmed upphör att gälla. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreskrift gällande Kommunalt partistöd har reviderats utifrån  
förändringar i Kommunallagen (2017:725). Det som är förändrat utifrån 
revideringen är siffrorna på kapitel och paragrafer i hänvisningarna till 
Kommunallagen.   
 
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 kommunfullmäktige  
besluta 
 
att anta förslaget till föreskrift om lokalt partistöd, 
 
att föreskrift beslutad 2014-05-09 § 69 därmed upphör att gälla. 
 
Underlag 
1. Gällande föreskrift. 
2. Förslag till ny föreskrift. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 44. 
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§ 94 
 
Medborgarinitiativ - hönshållning 
KS/2018:245 - 0091 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta medborgarinitiativ, samt  
 
att ändra de lokala föreskrifterna i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarinitiativ inkom med förslag om att förändra lokala före-
skrifterna så att anmälan om hönshållning inte längre behövs inom  
detaljplanelagt område. Av förslaget framgår förslag på högst antal höns 
och tuppar samt att man bör föreskriva generella villkor. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen gör bedömningen att utifrån  
ett medborgarperspektiv, ett hållbart samhälle samt utifrån livsmedels-
verkets strävan mot fler lokala små produktioner, borde medborgar-
initiativet, införlivas och de lokala föreskrifterna bör förändras. Dessutom 
bör generella villkor införlivas i de lokala föreskrifterna. 
 
Miljö-, bygg och räddningsförvaltningens förslag på generella riktlinjer är 
bland annat: 
 
Enligt medborgarinitiativets förslag att flockens antal inte får överskrida 
12 st., däribland max 1 tupp. 
 
Vistelsetiden utomhus för djuren får inte ske mellan 22.00–07.00 för att 
minimera olägenheter i form av ljud för närboende. 
 
Gödseln ska dagligen tas omhand så att närboende inte störs. Kommuni-
cering med grannarna bör ske för att undvika framtida klagomål och öka 
delaktigheten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Marginell inkomstsänkning.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige  
besluta 
 
att anta medborgarinitiativ, samt  
 
att ändra de lokala föreskrifterna i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Underlag 
1. Medborgarförslaget. 
2. Lokala föreskrifter (reviderade versionen). 
3. MBR 2018-02-15 § 14. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 45. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar 
 
att anta medborgarinitiativ, samt  
 
att ändra de lokala föreskrifterna i enlighet med förvaltningens förslag. 
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§ 95 
 
Multiaktivitetshuset  - beslut om genomförande 
KS/2017:2445 - 251 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna effektmål för Multiaktivitetshuset, 
 
att investeringsmedel för genomförande av nytt Multiaktivitetshus  
hänskjuts till budgetprocessen, samt 
 
att påbörja upphandling av entreprenad enligt partnering- samverkans-
upplägg. 
 
Birgitta Larsson (S), Lena Lindberg (S), Maria Åhlén (S) och Magnus Jo-
hansson (S), Ulf Normark (S) deltar inte i beslutet med anledning av att 
socialdemokraterna befarar att kostnaderna för projektet Multiaktivitets-
huset/samhällsomvandlingen kommer att bli för höga. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade (KS 2017-05-08 § 148) att påbörja fas pro-
jektutveckling och handla upphandla arkitekt. Vid (KS 2017-11-13 § 142) 
beslutades att påbörja fas genomförande för Multiaktivitetshuset i cen-
trala Gällivare och att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att på-
börja arbete med skede systemhandling. 
Under december 2017 och efter årsskiftet har det övergripande design-
koncept med planer och fasader förfinats och detaljerats, principiella tek-
niker och brandskydd tas fram, teknikrum, verksamhets- och idrottsloka-
ler har flyttats om och bearbetats och stämts av i fortsatta dialoger med 
verksamheter och intressenter. En systemhandling kommer den 30 mars 
2018. Efter det börjar nästa skede - Byggnadsprojektering, där option 
3:1 Byggnadsprojektering t o m 0-handling har beställts av ramavtalad 
generalkonsult MAF Arkitektkontor AB med start 2018-04-01 och leve-
rans 2018-05-31. 
 
Projektets styrgrupp godkänner effektmål och föreslår att arbete med att 
upphandla entreprenad enligt partnering- /samverkansupplägg påbörjas. 
Projektering fortsätter till årsskiftet 2018/2019. Innan sommaren 2018 
planeras en antagen detaljplan finnas under förutsättning att ingen över-
klagar. Efter sommaren 2018 planeras bygglovsansökan lämnas in och 
förberedande arbeten påbörjas av som flytt av ledningar i mark mm. 
Beräknad produktion i ca 3 V2 år (42 månader) från hösten 2018 till års-
skiftet 2021/2022 då slutbesiktning beräknas ske. Inredning och driftta-
gande under första kvartalet 2022. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  71  (73) 
   
 
 

2018-03-27 
 

 
   

 
 

   
  

 

 Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser redovisas vid sammanträde. 
 
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 fri-
tid. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 
att godkänna effektmål för Multiaktivitetshuset, 
 
att investeringsmedel för genomförande av nytt Multiaktivitetshus hän-
skjuts till budgetprocessen, samt 
 
att påbörja upphandling av entreprenad enligt partnering- samverkans-
upplägg. 
 
Underlag 
1. Förslag Effektmål Multiaktivitetshuset, verksamhet dat 2018-03-19. 
2. Entreprenadformer. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-03-22 § 37. 
 
Yrkande 
Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Stefan Ovrell (MP), Jeanette 
Wäppling (V), Fredric Olofsson (MaV) och Nicklas Johansson (NS) 
 
att godkänna effektmål för Multiaktivitetshuset, 
 
att investeringsmedel för genomförande av nytt Multiaktivitetshus hän-
skjuts till budgetprocessen, samt 
 
att påbörja upphandling av entreprenad enligt partnering- samverkans-
upplägg. 
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§ 96 
 
Tilläggsäskande  GC väg Repisvaara 
KS/2018:234 - 219 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anvisa 5 Mkr till ansvar 16101, projekt 24204 
(CG-Repisvaara etapp 1) ur medel för exploatering samhällsomvand-
lingen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2016 fått i uppdrag att påbörja  
projektutveckling av anläggandet av GC-väg, med belysning, från  
Repisvaara till Hellnerstadion och Dundret (KS 2016-11-28 § 338). 
 
För projektering anvisades 1 480 000 kr till projektet.  
 
Under våren 2018 planeras upphandling av anläggningsentreprenör för 
att anlägga den första etappen; en tre meter bred asfaltsbelagd (total 
bredd 3,5 m), 840 meter lång belyst gångväg. Vid sidan av gångvägen 
möjliggörs dragning för ett pistat längdskidspår. Gällivare Energi kommer 
att samförlägga fjärrvärmeledning inom entreprenaden.  
 
Anläggandet sker under förutsättning att Gällivare kommun tecknar 
överenskommelse med respektive markägare och berörda rättighetsinne-
havare; LKAB, Trafikverket, Samfällighet, Glada Kocken i Gällivare AB. 
 
Anläggande är planerat att pågå under perioden vår till höst 2018. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser redovisas i detalj vid sammanträde.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En GC-väg som förbinder Gällivare, Repisvaara och Dundret skapar en 
trafiksäker och lättillgänglig förbindelse för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommun-
styrelsen besluta 
 
att anvisa 5 Mkr till ansvar 16101, projekt 24204 
(CG-Repisvaara etapp 1) ur medel för exploatering samhällsomvandling-
en. 
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Underlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28 § 338                                         
2. Granskningshandling Översikt Plan T-30-1-001.pdf 
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-03-22 § 39. 
 
Yrkande 
Fredric Olofsson (MaV) yrkar 
 
att anvisa 5 Mkr till ansvar 16101, projekt 24204 
(CG-Repisvaara etapp 1) ur medel för exploatering samhällsomvandling-
en. 
 
 
 


