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 KS/2014:15 -007 

 

 § 79 

Information från revisorerna  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Vid dagens sammanträde informerar Gällivare kommuns revisorer.  

 

Sven-Erik Nilsson, ordförande för revisionen informerar om årliga insatser samt hur 

planen för året ser ut. Årliga insatser är bl a ansvarutövningen där revisorerna träffar 

alla nämnder och styrelsen. De granskar även delårsrapporten, årsredovisningen,  

revisionsberättelsen och koncernredovisningen. 

 

Ett fördjupade projekt är bl a granskningen av effektivitet och kvalitet inom äldre-

omsorgen utifrån standardkostnad.  Granskning av hantering av värdeföremål och  

privata medel inom äldreomsorgen, vad händer med tillgångarna när en person avlider 

och inga anhöriga finns. Revisorerna granskar även av LSS verksamheten, brand och 

skalskydd i skolorna och äldreboende samt granskning av integrationsarbetet och  

samverkan med Arbetsförmedlingen. 

 

En förstudie pågår gällande granskning om förorenade områden och behov av sane-

ringar samt pågående åtgärder. Det pågår även en förstudie som granskar skydd mot 

olyckor och säkerhetsorganisationen.  

 

Tillsammans med Kiruna granskar revisorerna samhällsomvandlingen, vilken planering 

och beredskap finns i nämnderna samt markförsörjning samt återsökning av statsbidrag 

för flyktingeverksamheten.  

 

Granskningarna lämnas sedan till styrelse och nämnderna. 
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 KS/2014:16 -100 

 

 § 80 

Information angående samhällsomvandlingen  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar kommunchefen 

om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen. 

 

Lennart Johansson informerar: 

 

- Medel enligt samverkansavtalet har utbetalats med  drygt 450 miljoner kronor. 

 

- Upphandlingen av nya äldreboendet har överklagats. 
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 KS/2014:265 -041 

 

 § 81 

Lapplands Kommunalförbuds årsredovisning 2013 samt ansvarsfrihet för  

direktionen  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna årsredovisning 2013 för Lapplands Kommunalförbund samt  

 

att lämna ansvarsfrihet till direktionen.  

 

Bakgrund 

Lapplands kommunalförbund (LKF) har inkommit med årsredovisning för 2013 samt 

revisionsberättelse. 

 

Driftredovisningen visar att kommunalförbundets kostnader vid årsskiftet överstiger 

intäkterna med 2 368 tkr.  

 

De största anledningarna till underskottet är: 

 

 Eftertaxering från föregående verksamhetsår avseende särskild löneskatt på  

pensionskostnader, samt ett skattetillägg gällande detta (ca 1 336 tkr)  

 Kostnaderna för sänkt diskonteringsränta (780 tkr) 

 

Av dessa kostnader belastar skattetillägget kansliet och står där för 382 tkr av under-

skottet. Eftertaxeringen och kostnaderna för sänkt diskonteringsränta belastar till största 

delen Lapplands Gymnasium där den största andelen av förbundets personalkostnader 

ligger.  

 

Överskottet för Lapplands lärcentra beror på att budgeterade kostnader för köp av  

IT-utrustning för videokonferens istället finansierats via investeringsbudgeten och  

att delar av personalkostnader kunnat finansieras via externa bidrag.  

Avvikelsen för hela förbundet är 1 % från den totala budgeten. 

           
Lapplands kommunalförbunds direktion har fastslagit att god ekonomisk hushållning 

råder inom kommunalförbundet när samtliga finansiella mål uppnåtts samtidigt som 

verksamhetsmålen uppvisar god måluppfyllelse. 

 

Beträffande de verksamhetsmässiga målen är bedömningen i de flesta fall att målen har 

uppnåtts under verksamhetsåret.  
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Av de finansiella målen har 5 av 7 uppnåtts under året. 

 

Den sammanfattande bedömningen av det ekonomiska utfallet är att förbundet har full-

följt verksamheten under 2013 med god måluppfyllelse beträffande verksamhetsmålen 

dock inte inom beslutade budgetramar.  

 

Ekonomiska konsekvenser  

Ingen ekonomisk konsekvens. 

 

Konsekvens för barn och ungdomar 

Ingen konsekvens. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna årsredovisning 2013 för Lapplands Kommunalförbund.  

 

Beslutsunderlag 

1. Lapplands Kommunalförbunds direktion 2014-02-27 § 5. 

2. Årsredovisning 2013, revisionsberättelse för Lapplands kommunalförbund. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 65. 

4. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 102. 

 

Yrkande 

Johannes Sundelin (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Birgitta Larsson 

(s) 

 

att godkänna årsredovisning 2013 för Lapplands Kommunalförbund samt  

 

att lämna ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Johannes Sundelin förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med  

Johannes Sundelin förslag.  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  144 (172) 

 

 2014-08-25  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunfullmäktige  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 KS/2014:349 -107 

 

 § 82 

Delägarskap i Flexibla bostäder i Gällivare AB  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Gällivare kommun förvärvar en post om 24,5 % av aktierna i Flexibla Bostäder i 

Gällivare AB,  

 

att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Flexibla Bostäder i Gällivare AB, 

 

att ur rörelsekapitalet anvisa 4 900 000 kronor till finansiering av Gällivare kommuns 

andel av aktiekapitalet, som efter nyemission totalt skall uppgå till 20 000 000 kronor. 

 

Reservation 

Bror Wennström (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Gällivare kommun har blivit erbjuden ett delägarskap i bolaget Flexibla Bostäder i  

Gällivare AB. Bolaget är ett dotterbolag till moderbolaget Flexibla Bostäder Nord AB 

som för närvarande ägs av Inlandsinnovation, Sparbanken Nord och Partnerinvest Norr. 

 

Enligt erbjudandet kan Gällivare kommun förvärva en aktiepost om 24,5 % i Flexibla 

Bostäder i Gällivare AB, där moderbolaget kommer att äga 51 % av aktierna. Er-

bjudande om förvärv av övriga aktier har lämnats till LKAB där bolagsstyrelsen har 

beslutat att gå in som delägare i bolaget.  

 

Strategin för Flexibla Bostäder i Gällivare AB, som den framgår av erbjudandet, är att i 

Gällivare kommun producera både enfamiljs- och flerbostadshus i blandad bebyggelse. 

Flerfamiljshusen ska kunna uppföras med 2-5 våningar. Husen ska vara prefabricerade 

modulhus som är flyttbara, håller hög standard med en flexibel planlösning i smakfull 

design och interiör. Det ska även vara möjligt att med små ingrepp anpassa husen till 

bl.a. student- eller äldreboende. Utgångspunkten är att skapa ett hållbart byggande som 

ger ett stabilt fastighetsvärde. 

 

Bolagets bostäder kommer sedan att upplåtas för vidareuthyrning till TOP-bostäder AB 

eller annan likvärdig förvaltare som förvaltar och ansvarar för drift och underhåll av 

fastigheterna samt vidareuthyrning till enskild hyresgäst. Hyresperioden är tänkt att löpa 

på 20 år med en rätt till förlängning av avtalet och en möjlighet att förvärva fastig-

heterna under hyresperioden.  
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Erbjudandet innebär vidare att parterna förvärvar aktierna i bolaget med ett totalt aktie-

kapital om 100 tkr. Genom nyemission utökas sedan aktiekapitalet till 20 000 tkr.  

Gällivare kommuns andel blir 4 900 aktier som efter nyemission kommer att uppgå till 

ett nominellt värde om 4 900 tkr. 

  

Finansiering av bolagets bostadsproduktion kommer att ske genom att bolaget tillskjuter 

en egen insats om 10-20 % av produktionskostnaden och att resterande kapital lånas upp 

genom upphandling för att erhålla den lägsta räntan vid tidpunkten. Bolagets bostads-

produktion ska upphandlas genom konkurrensutsättning.  

 

Bolagets affärsidé bygger på att Gällivare kommun upplåter mark genom tomträtt, och 

debiterar bolaget kostnader för VA etc. genom en årlig tomträttsavgäld. 

 

Slutligen ska bolagets bostadsproduktion upphandlas och konkurrensutsättas med 

SABO-avtalet som utgångspunkt. Bolagets styrelse ska bestå av upp till fem ledamöter 

med upp till fem ersättare. Parterna har rätt att nominera en ledamot och ersättare. 

 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan bedöms samverkan med Sparbanken Nord och 

LKAB genom ett delägarskap i Flexibla Bostäder i Gällivare AB vara ett sätt att främja 

tillgången på hyresrätter i Gällivare kommun. Bolagets verksamhet bedöms vara  

konkurrensneutralt och kunna bidra till en bostadsmarknad med flera aktörer i Gällivare 

kommun.  

 

Med hänsyn till kommunens andel i bolaget, verksamhetens art och omständigheterna i 

övrigt får bolagsordningen och aktieägaravtalet anses tillfredställande. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Den ekonomiska risk som föreligger med anledning av förslaget till beslut är begränsad 

till aktieposten, det vill säga 4 900 000 kronor. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att Gällivare kommun förvärvar en post om 24,5 % av aktierna i Flexibla Bostäder i 

Gällivare AB,  

 

att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Flexibla Bostäder i Gällivare AB, 
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att ur rörelsekapitalet anvisa 4 900 000 kronor till finansiering av Gällivare kommuns 

andel av aktiekapitalet, som efter nyemission totalt skall uppgå till 20 000 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Bolagsordning för Flexibla bostäder i Gällivare AB. 

2. Aktieägaravtal för Flexibla bostäder i Gällivare AB. 

3. Affärsidé. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 § 102. 

5. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 129. 

 

Yrkande 

Tomas Nilsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Bernt Nordgren (ns) 

och Birgitta Larsson (s) 

 

att Gällivare kommun förvärvar en post om 24,5 % av aktierna i Flexibla Bostäder i 

Gällivare AB,  

 

att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Flexibla Bostäder i Gällivare AB, 

 

att ur rörelsekapitalet anvisa 4 900 000 kronor till finansiering av Gällivare kommuns 

andel av aktiekapitalet, som efter nyemission totalt skall uppgå till 20 000 000 kronor. 

 

Bror Wennström (skp) yrkar 

 

avslag till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Tomas Nilsson m fl förslag mot Bror Wennströms förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 

har beslutat i enlighet med Tomas Nilsson m fl förslag.  
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 KS/2014:317 -107 

 

 § 83 

Godkännande av reviderade bolagsordningar för IT-Norrbotten AB och Norrbottens 

Energikontor AB  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna reviderad bolagsordning för IT Norrbotten AB samt, 

 

att godkänna reviderad bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB. 

 

Bakgrund 

Norrbottens läns landsting har med anledning av förändringar i kommunallagen in-

kommit med förslag till reviderade bolagsordningar för IT Norrbotten AB samt Norr-

bottens Energikontor AB. De reviderade bolagsordningarna bedöms inte medföra någon 

förändring av bolagens verksamhet utan är av redaktionell karaktär samt en anpassning 

av bolagsordningarna till kommunallagens krav.  

 

Bolagsordningarna har godkänts av ägarsamråden för respektive bolag den 21 mars 

2014. 

 

Innan bolagsordningarna kan fastställas vid en bolagsstämma måste de reviderade  

bolagsordningarna godkännas av respektive ägares fullmäktige.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Det bedöms inte föreligga några ekonomiska konsekvenser vid ett godkännande av de 

reviderade bolagsordningarna. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna reviderad bolagsordning för IT Norrbotten AB samt, 

 

att godkänna reviderad bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB. 
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Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Norrbottens läns landsting den 17 april 2014 ang. godkännande av  

reviderade bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda bolagen med bilagor. 

2. Förslag till reviderad bolagsordning för IT Norrbotten AB samt version med  

markerade och kommenterade ändringar. 

3. Förslag till reviderad bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB samt version 

med markerade och kommenterade ändringar. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 § 103. 

5. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 130. 
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 KS/2014:392 -002 

 

 § 84 

Skadeståndsersättning LKAB, finansiering och delegationer för samhälls-

omvandlingen  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att skadeståndsersättningen erhållen för kommunalmarken och kommunaltekniken bör 

användas till nyanläggning inom utvecklingsområdena t ex Repisvaara, Centrum och 

Vassara och tillfälliga lösningar som uppkommer som en följd av samhälls-

omvandlingen, 

 

att beslut om ramanslag ur skadeståndsersättningen till utvecklingsprojekt, relaterade till 

samhällsomvandlingen, tas i samband med den ordinarie budgetprocessen, 

 

att komplettera kommunstyrelsens reglemente med att ”beslut om finansiering av  

projekt ur investeringsramen för ”Utvecklingsprojekt, samhällsomvandlingen delegeras 

till kommunstyrelsen,  

 

att komplettera kommunstyrelsens reglemente med att ”Kommunstyrelsen delegeras 

rätten att besluta om tilläggsanslag ur den erhållna skadeståndsersättningen angiven 

under punkt 10.2  i samarbetsavtalet”. 

 

Bakgrund 

Kommunen och LKAB har ingått ett samarbetsavtal (”Samarbetsavtalet”) daterat  

10 april 2012 angående parternas samarbete kring den samhällomvandling som måste 

ske till följd av LKAB:s verksamhet inom Gällivare kommun. 

 

I samarbetsavtalet fastställs att LKAB av kommunen ska förvärva viss mark och teknik 

som specificeras i avtalet.  Likviden för detta uppgår sammanlagt till 430 mkr plus  

uppräkning med 1,71 % per år (ca 16,3 mkr). 

 

Utvecklingsområden   

Eftersom kommunen inom de närmsta åren kommer att behöva utveckla nya områden 

för att ersätta de funktioner som kommer att avvecklas, bör ersättningen reserveras för 

att användas till nyanläggning inom de utvecklingsområden som identifierats i  

kommunens planarbete dvs. Repisvaara, Centrum och Vassara och tillfälliga  

lösningar som uppkommer som en följd av samhällsomvandlingen. 

 

Ersättningen bör användas till följande: 
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 Nyanläggning av nya områden för bostäder, i detta ingår 

 

Detaljplanering 

Markinköp 

Projektering 

Vägar och GC-vägar och belysning 

Parker och lekparker 

VA- infrastruktur 

 

 Nyanläggning av nya områden för industri, i detta ingår 

 

Detaljplanering 

Markinköp 

Projektering 

Vägar och GC-vägar och belysning 

Parker 

VA- infrastruktur 

 

 Tillfälliga lösningar i och med flyttar så som temporära lokaler och flytt-

kostnader 

 

Process 

Anvisning av medel från denna ersättning blir en del av den årliga budgetprocessen. 

Utgifterna för de kommande årens utvecklingsprojekt och markförvärv etc. kalkyleras 

och en investeringsram kallad ”Utvecklingsprojekt, samhällsomvandlingen” anvisas.  

 

Beslut om finansiering av projekt ur ramen tas av kommunstyrelsens samhälls-

planeringsutskott.  

 

I de fall den årliga ramen visar sig vara otillräcklig kan tilläggsanslag ur skadestånds-

ersättningen begäras. Beslut om sådant anslag tas av kommunstyrelsen.   

 

Vad gäller samhällsomvandlingsrelaterade aktiviteter och projekt som redan påbörjats 

föreslås att tilläggsanslag ur skadeståndsersättningen ska kunna begäras för att täcka 

dessa, exempel på sådant är detaljplaner och utredningar.   

 

Balansen på ersättningen följs upp och redovisas av samhällbyggnadsförvaltningen i 

samband med delårsbokslut, årsbokslut och därutöver på begäran.  

 

Delegation  

Beslutsgången kring vad som skall finaniseras av skadeståndsersättningen bör vara så 

enkel som möjligt. Detta är viktigt eftersom samhällsomvandlingen är ett projekt som  
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har behov av ett mer flexibelt arbetssätt och kortare beslutsvägar än de aktiviteter som 

är ”normal” kommunal verksamhet.  

 

Därför föreslår vi att kommunstyrelsens delegationsordning (punkt 2 Ekonomi)  

kompletteras med att ”Kommunstyrelsen delegeras rätten att besluta om tilläggsanslag 

ur den erhålla skadeståndsersättningen angiven under punkt 10.2  i Samarbetsavtalet”. 

Detta skall även gälla för eventuella tilläggsanslag under 2014. 

 

Samt att kommunstyrelsens delegationsordning (punkt 2 Ekonomi) kompletteras med 

att beslut om finansiering av projekt ur investeringsramen för ”Utvecklingsprojekt, 

samhällsomvandlingen” delegeras till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott.   

  

Ekonomiska konsekvenser 

Detta skulle underlätta den finansiella hanteringen av likviden eftersom balansen kan 

placeras utifrån projektplaneringen så att kommunen inte ligger med överlikvid på 

bankkonto med låg avkastning i onödan.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar, förutom att utvecklingen av  

samhällets infrastruktur säkras vilket definitivt kommer vara en fördel för dagens barn 

och unga.   

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att skadeståndsersättningen erhållen för kommunalmarken och kommunaltekniken bör 

användas till nyanläggning inom utvecklingsområdena t ex Repisvaara, Centrum och 

Vassara och tillfälliga lösningar som uppkommer som en följd av samhälls-

omvandlingen, 

 

att beslut om ramanslag ur skadeståndsersättningen till utvecklingsprojekt, relaterade till 

samhällsomvandlingen, tas i samband med den ordinarie budgetprocessen, 

 

att komplettera kommunstyrelsens delegationsordning (punkt 2 Ekonomi) med att  

”beslut om finansiering av projekt ur investeringsramen för ”Utvecklingsprojekt,  

samhällsomvandlingen delegeras till Kommunstyrelsen,  

 

att komplettera kommunstyrelsens delegationsordning (punkt 2 Ekonomi) med att 

”Kommunstyrelsen delegeras rätten att besluta om tilläggsanslag ur den erhållna skade-

ståndsersättningen angiven under punkt 10.2  i samarbetsavtalet”. 
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Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 132. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Lars Alriksson (m) 

och Fredric Olofsson (skp) Margareta Henricsson (ns) 

 

att skadeståndsersättningen erhållen för kommunalmarken och kommunaltekniken bör 

användas till nyanläggning inom utvecklingsområdena t ex Repisvaara, Centrum och 

Vassara och tillfälliga lösningar som uppkommer som en följd av samhällsom-

vandlingen, 

 

att beslut om ramanslag ur skadeståndsersättningen till utvecklingsprojekt, relaterade till 

samhällsomvandlingen, tas i samband med den ordinarie budgetprocessen, 

 

att komplettera kommunstyrelsens reglemente med att ”beslut om finansiering av  

projekt ur investeringsramen för ”Utvecklingsprojekt, samhällsomvandlingen delegeras 

till kommunstyrelsen,  

 

att komplettera kommunstyrelsens reglemente med att ”Kommunstyrelsen delegeras 

rätten att besluta om tilläggsanslag ur den erhållna skadeståndsersättningen angiven 

under punkt 10.2  i samarbetsavtalet”. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Birgitta Larsson m fl förslag.  
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 KS/2013:374 -011 

 

 § 85 

Utvecklingsplan Vassara  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att området mellan Kvarnbacken och Hembygdsområdet ska vara undantagen för  

bebyggelse, 

 

att anta utvecklingsplanen för Vassara. 

 

Bakgrund 
Utvecklingsplan Vassara är en av de tre utvecklingsplaner som konkretiserar den av  

kommunfullmäktige antagna visionen för samhällsomvandlingen "En arktisk småstad i 

världsklass", vilken tagits fram tillsammans med medborgarna i Gällivare kommun. Syftet 

med utvecklingsplanerna är att redogöra för hur Gällivare ska nå visionen för samhälls-

omvandlingen. 

Syftet är också att ge vägledning i det fortsatta arbetet med planering och exploatering av 

områdena. Utvecklingsplanerna utgör stöd i det fortsatta arbetet i olika nämnder och för-

valtningar.  

 

Utvecklingsplanen för Vassara redovisar inriktningen för utvecklingen längs Vassara.  

Planen behandlar frågor som bebyggelse, miljö, energi, livsmiljö, trafik, tillgänglighet och 

exploatering, och bygger på en värdeskapande planering som utgår från platsens specifika 

värden och förutsättningar. Fortsatt utveckling i form av ny bebyggelse längs Vassara älv 

har stöd i befintlig fördjupad översiktsplan och strategierna i utvecklingsplanen syn-

kroniserar med de strategier som finns i  den fördjupade översiktsplanen. 

 

Utvecklingsplanen för Vassara älv har korrigerats så att planen överensstämmer med den 

fördjupande översiktsplanen (2014-2032) som antagits i kommunfullmäktige den 19 maj 

2014. Arbetet har även beaktat de inkomna yttranden från remissförfanandet under tiden 19 

juni till 26 september 2013, som remitterats till de politiska partierna representerade i  

kommunfullmäktige.   

 

Sammanfattning av ändringar utifrån Fördjupad översiktsplan: 

Del av norra sidan av Vassara är borttagen för bebyggelse och exploatering.  

 

Sammanfattning av remissvaren: 

Svar har inkommit från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, samt från social-

nämnden, barn-, utbildning- och kulturnämnden, service- och tekniknämnden och  
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miljö- och byggnämnden. Summering av inkomna yttranden visar att majoriteten av 

inkomna svar visar en positiv inställning till utvecklingsplanen för Vassara. Inkomna 

synpunkter inryms till stor del i utvecklingsplanen samt hanteras i detaljplaneprocessen, 

varför inga ändringar har föreslagits.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Utvecklingsplanen medför inga direkta ekonomiska konsekvenser, dock krävs resurser 

för fortsatt planeringsarbete. 

 

Konsekvenser barn och ungdomar 

I och med utveckling av området skapas nya boende och livsmiljöer även för barn och 

ungdomar.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta utvecklingsplanen för Vassara. 

 

Beslutsunderlag  

1. Summering av remissyttranden. 

2. Utvecklingsplan Vassara älv. 

3. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 139. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Margareta Henricsson 

(ns) och Bror Wennström (skp)   

 

att området mellan Kvarnbacken och Hembygdsområdet ska vara undantagen för be-

byggelse, 

 

att anta utvecklingsplanen för Vassara. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Birgitta Larsson m fl förslag.  
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 KS/2014:347 -102 

 

 § 86 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i TOP bostäder AB  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna entledigande av Piotr Korzunowics (m) som ledamot i TOP bostäder AB. 

 

Bakgrund 

Piotr Korzunowics (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot i TOP bostäder AB från  

9 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avsägelse 2014-05-09. 
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 KS/2014:415 -102 

 

 § 87 

Fyllnadsval av ledamot i TOP bostäder AB  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Eva Alriksson (m) till ledamot i TOP bostäder AB fram till och med bolags-

stämman som sker 2015. 

 

Bakgrund 

Piotr Korzunowics (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot i TOP bostäder AB från  

9 maj 2014. Föreligger fyllnadsval fram till och med bolagsstämman som sker 2015.   

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar att utse Eva Alriksson (m) till ledamot i TOP bostäder AB 

fram till och med bolagsstämman som sker 2015. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars 

Alrikssons förslag.  
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 KS/2014:416 -102 

 

 § 88 

Fyllnadsval av ersättare i service- och tekniknämnden  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ärendet lämnas öppet till kommunfullmäktiges sammanträde 29 september 2014. 

 

Bakgrund 

Föreligger fyllnadsval efter Ove Kalander (s) som avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

service- och tekniknämnden. Kommunfullmäktige har den 19 maj 2014 § 74 entledigat 

Ove Kalender. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar att ärendet lämnas öppet till kommunfullmäktiges samman-

träde 29 september 2014. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med  

Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2014:417 -102 

 

 § 89 

Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ärendet lämnas öppet till kommunfullmäktiges sammanträde 29 september 2014. 

 

Bakgrund 

Föreligger fyllnadsval efter Ove Kalander (s) som avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktige har den 19 maj 2014 § 73 entledigat 

Ove Kalender. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar att ärendet lämnas öppet till kommunfullmäktiges samman-

träde 29 september 2014. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med  

Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2014:242 -102 

 

 § 90 

Fyllnadsval av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ärendet lämnas öppet till kommunfullmäktiges sammanträde 29 september 2014. 

 

Bakgrund 

Val av ersättare till barn-, utbildning- och kulturnämnden efter Rose-Marie Norlin (s). 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 april 2014 § 54 att lämna ärendet vakant. Före-

ligger fyllnadsval. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar att ärendet lämnas öppet till kommunfullmäktiges samman-

träde 29 september 2014. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med  

Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2014:293 -531 

 

 § 91 

Interpellation av Lars Alriksson (m) - Bussförbindelser till Nilivaara under skol-

loven  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse interpellationen besvarad. 

  

Bakgrund 

Lars Alriksson (m) har inkommit med en interpellation angående bussförbindelser till 

Nilivaara under skolloven.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-19 § 75 att interpellationen får ställas och  

interpellationen besvaras vid kommande kommunfullmäktigesammanträde. 

 

Kommunstyrelsens vice ordförande har utarbetat ett skriftligt svar som tillställts  

kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation. 

2. Interpellationssvar. 
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 KS/2014:367 -107 

 

 § 92 

Interpellation av Lars Alriksson (m) angående rektytering av VD till TOP bostäder 

AB  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas och interpellationen besvaras vid kommande kommun-

fullmäktigesammanträde. 

 

Bakgrund 

Lars Alriksson (m) har inkommit med en interpellation till TOP bostäders ABs ord-

förande Berne Sehlberg gällande rekrytering av ny VD. 

 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation. 

 

Interpellationsförfrågan 

Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas.  

Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras 

vid kommande kommunfullmäktigesammanträde. 
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 KS/2014:366 -450 

 

 § 93 

Interpellation av Bernt Nordgren (ns) angående Kavahedens Återvinningscentrals 

öppettider  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas och interpellationen besvaras vid kommunande kommun-

fullmäktigesammanträde. 

 

Bakgrund 

Bernt Nordgren (ns) har inkommit med en interpellation till ordförande i service- och 

tekniknämnden angående Kavahedens Återvinningscentrals öppettider. 

 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation. 

 

Interpellationsförfrågan 

Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas.  

Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras 

vid kommande kommunfullmäktigesammanträde. 
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 KS/2014:17 -101 

 

 § 94 

Delgivningar  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Bakgrund 

 

1.  KS 2012:615/214 

Svea Hovrätt, mark- och miljööverdomstolen har meddelat dom den 16 maj 2014 i mål 

nr P8833-13. Domstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut den 13 mars 2013 att 

anta detaljplan för del av Gällivare 4:21 (Bryggeribacken, Andra Sidan) i Gällivare 

kommun. 

 

2.   KS 2014:379/701 

Folkhälsostrategen har den 22 maj 2014 inkommit med Välfärdsbokslut folkhälsa 2013. 

 

3.   KS 2014:399/105 

Service- och tekniknämnden har den 10 juni 2014 § 81 utrett att kostnader för att an-

lägga två informationstavlor uppgår till 1,4 – 1,5 miljoner kronor. 

 

4.   KS 2014:25/107 

Lapplands kommunalförbunds direktionsprotokoll 2014-05-09. 

 

5.   

Årets verksamhet ”Gällivare flygplats, ansvarsområde fält och ramp” presenterades av 

Märit Engman Hansson och Tim Zedig. Representanter från Gällivare flygplats Mikael 

Eliasson och Björn Aspholm informerade om sitt ansvarsområde. 
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 KS/2012:498 -534 

 

 § 95 

Motion av Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) - Reprissändning av 

kommunfullmäktiges sammanträde i Gällivare närradio  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns), Fredric Olofsson (skp), Bror  

Wennström (skp), Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Benny Ringvall (m), Ingrid 

Josefsson (m) och Rolf Wessel (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 

 

Bakgrund 

I enlighet med upprättat avtal med Gällivare kommun har Gällivare närradioförening 

uppdraget att direktsända kommunfullmäktiges samtliga sammanträden. 

 

Enligt motionen har från allmänheten framförts önskemål om reprissända fullmäktige-

sammanträden. Gällivare närradioförening meddelar att alla fullmäktigesammanträden 

finns tillgängliga på föreningens hemsida. Därmed har allmänheten möjlighet att, på 

tider som passar dem, ta del av samtliga fullmäktigesammanträden istället för att hän-

visas till särskilda tidpunkter för reprissändningar. 

 

En ytterligare fördel med ett lagrat material är att själv kunna välja vilka delar av ett 

sammanträde man vill ta del av. För dem som inte har tillgång till egen dator, eller  

saknar internetuppkoppling, finns datorer att tillgå kostnadsfritt på kommunens  

bibliotek. 

 

Gällivare närradioförening meddelar vidare att man avser förbättra tillgängligheten till 

lagringsplatsen för fullmäktiges sammanträden på föreningens hemsida. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 134.  

 

Yrkande 

Margareta Henricsson (ns) med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Lars Alriksson 

(m) och Bror Wennström (skp) 

 

att bifalla motionen. 

 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att avslå motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Margareta Henricsson m fl förslag mot Birgitta Larssons förslag till 

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfull-

mäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2009:253 -020  

 

 § 96 

Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) - Förebyggande av 

sociala problem bland ungdomar - Arbete för goda uppväxtvillkor.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen då den föreslagna insatsen har ringa betydelse för barn och ungas 

levnadsvillkor. 

 

Bakgrund 

Fredric Olofsson och Bror Wennström SKP har i en motion till kommunfullmäktige 

beskrivit att det behövs ”personer i Gällivare som arbetar med ungdomar och vistas i 

samma miljöer som dem”. Man betonar att det behövs ett uppsökande och utåtriktat 

arbete för att arbeta med sociala problem bland ungdomar. Motionärerna föreslår att 

kommunen anställer fältarbetare för detta arbete.  

 

Socialnämnden har 2009-12-17 avgett yttrande i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsut-

skott (KSAU) har 2010-03-29 återremitterat ärendet med förtydligande av ekonomisk 

kalkyl. Socialnämnden har 2010-11-18 avgett nytt yttrande i ärendet. KSAU 2010-12-

30 beredning har återsänt ärendet till socialnämnden med förtydligande av ekonomisk 

kalkyl och svar på motionen. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att framta 

yttrande över motionen. 

 

Enligt det framtagna yttrandet har resursökning med en tjänst för uppsökande verk-

samhet ingen större eller mera långvarig inverkan i barn och ungas levnadsvillkor i  

Gällivare. För barn och unga är den mest skyddande faktorn enligt befintlig forskning 

att man går ut skolan med fullständiga betyg – Lyckas i skolan – Lyckas i livet! 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Bör utredas vidare om motionen bifalls. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Bör utredas vidare om motionen bifalls.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen då den föreslagna insatsen har ringa betydelse för barn och ungas 

levnadsvillkor. 
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Beslutsunderlag 

1. Motion.  

2. Yttrande. 

3. Socialnämnden 2009-12-17 § 143. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-29 § 74.  

5. Socialnämnden 2010-11-18 § 137. 

6. Socialnämnden 2014-04-10 § 31. 

7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 § 104. 

8. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 135. 

 

Yrkande 

Roland Nirlén (s) yrkar  

 

att avslå motionen då den föreslagna insatsen har ringa betydelse för barn och ungas 

levnadsvillkor. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Roland Nirléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med  

Roland Nirléns förslag.  
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 KS/2014:61 -021 

 

 § 97 

Motion av Tomas Nilsson (s) och Ulf Normark (s) - Svenska kollektivavtal  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera motionen i väntan på utvärdering av nya EU-direktivet. 

 

Bakgrund 

Tomas Nilsson (s) och Ulf Normark (s) föreslår i motionen att fullmäktige ska besluta 

att det vid upphandlingar ska ställas krav på att företag har tecknat svenskt kollektivav-

tal, samt att man politiskt uppmanar företag som bedriver verksamhet i Gällivare att 

teckna svenska kollektivavtal, såväl svenska som utländska företag.  

 

Frågan om det är möjligt att ställa krav på svenska kollektivavtal vid upphandling har 

prövats av domstol ett antal gånger, och krav på kollektivavtal har inte bedömts som 

förenligt med EG-rätten och inte heller med den svenska upphandlingslagstiftningen (se 

t.ex. kommissionen mot Tyskland i mål C-493-99 och avgörande av kammarrätten i 

Stockholm mål 1713-1995).   

 

EU-parlamentet har den 15 januari 2014 antagit nya direktiv för upphandlingar som 

bl.a. ska medföra att upphandlande myndigheter kan väga in kvalité, miljöskäl, sociala 

frågor samt innovation samtidigt som hänsyn tas till priset och kostnaderna under hela 

livscykeln. Parlamentets beslut skapar även en möjlighet att utesluta anbudsgivare som 

inte uppfyller EU:s arbetsrättsliga bestämmelser. Direktivet har dock inte direkt effekt, 

och medlemsstaterna har 24 månader på sig att skriva in de nya reglerna i nationell lag-

stiftning. Om dessa regler medför en möjlighet att ställa krav på svenska kollektivavtal 

vid upphandlingar får anses som oklart till dess att parlamentets direktiv har införlivats i 

svensk rätt.  

 

Mot denna bakgrund föreslås därför att motionärernas förslag avslås. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-28 § 108 att ärendet skall återremitteras i väntan 

på tjänsteskrivelsen samt att ärendet tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 

2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Det bedöms inte föreligga några ekonomiska konsekvenser med anledning av förslaget 

till beslut. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av 

förslaget till beslut. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen eftersom det inte är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning 

att kräva att företag tecknat svenska kollektivavtal vid upphandlingar.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 108. 

3. Utredning 2014-05-13. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 § 105. 

5. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 136. 

 

Yrkande 

Tomas Nilsson (s) yrkar  

 

att återremittera motionen i väntan på utvärdering av nya EU-direktivet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 

sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 

beslutat att ärendet skall återremitteras.  
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 KS/2014:60 -828 

 

 § 98 

Motion av Johannes Sundelin (s) - Skaterullbana  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionen besvarad. 

 

Bakgrund 

Johannes Sundelin (s) har inkommit med motion till kommunfullmäktige med förslag 

att kommunen bygger en rullskidbanan i kanten av Dundret, i anslutning till Hellner-

stadion.  

 

Kommunen har för avsikt att som ett led i att skapa ett attraktivt vintersportcentra på 

Hellnerstadion bygga en rullskidbana. Enligt förslag till handlingsplan för utveckling av 

Hellnerstadion, upprättad av service- och teknikförvaltningen anläggs en rullskidbanan 

2017 till en kostnad av 3 miljoner kronor. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Anläggning av en rullskidbana 2017 till en kostnad av 3 miljoner kronor. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anse motionen besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Handlingsplan. 

3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-06-03 § 54. 

4. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 137. 

 

Yrkande 

Bror Wennström (skp) yrkar med instämmande av Johannes Sundelin (s) och Birgitta 

Larsson (s) 

 

att anse motionen besvarad. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Bror Wennström m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Bror Wennström m fl förslag.  
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 KS/2014:18 -101 

 

 § 99 

Motioner 2014  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning. 

 

Bakgrund 

Följande motioner har inkommit: 

 

Motion av Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) – Upprättande av ett nytt 

handikappolitiskt program för Gällivare kommun mandatperioden 2015-2018.  

KS 2014:467/730. 

 

Motion av Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) – Gällivare kommuns 

antagande och spridning av ”Konventionen om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning. KS 2014:468/730. 
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2014-08-25 

 Ärenden: §§ 79-99 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  §   §   §   §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Alriksson, Lars       §§ 83-99, kl. 15.00 – 17.15 M N         

Nordvall Hedström, Monica M N         

Alriksson, Eva M N         

Wahlström, Anna Maria M F         

Josefsson, Ingrid M N         

Nilsson, Fredrik M F         

Ringvall, Benny M N         

           

Nyström, Tommy  S F         

Nilsson, Tomas S N         

Israelsson, Lena S N         

Larsson, Birgitta S N         

Axelsson, Roland  S N         

Poromaa, Rita  S F         

Johansson, Börje  S F         

Normark, Ulf  S N         

Vågman, Siv S N         

Tina, Kent S F         

Lindberg, Lena S N         

Pohjanen, Margareta S N         

Eriksson, Nina S N         

Eriksson, Gunnel S N         

Nirlén, Roland S N         

Åhlén, Maria S N         

Sundelin, Johannes S N         

Karlsson, Cora  S F         

Öqvist, Frank S N         

Sehlberg, Berne S F         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2014-08-25 

 Ärenden: §§ 79-99 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  §   §   §   §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Mikael Alldén S F         

           

Eriksson, Stig                      V N         

Wäppling, Jeanette            V F         

Taivalsaari, Karl-Erik  V N         

Dimitri, Iris                               V F         

Lehtipalo, Henrik              V F         

Sundqvist-Apelqvist, Katinka  V N         

Kult, Terttu V F         

           

Nyman, Dagmar MP N         

           

Wennström, Bror SKP N         

Olofsson, Fredric  SKP N         

           

Nordgren, Bernt NS N         

Henricsson, Margareta  NS N         

           

Olsson, Lena SD F         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2014-08-25 

 Ärenden: §§ 79-99 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  §   §   §    §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

Korzunowicz, Piotr  M F         

 Wahlström, Per M F         

Martinsson, Mikael M F         

Wessel, Rolf M T         

           

Persson Sammelin, Clary S T         

Ärlebrand, Steve S T         

Norlin, Rose-Marie S F         

Rantapää, Mats S T         

Markström,Ulf            §§ 79-86, kl. 13.00-16.45 S T         

Eriksson, Eva  S T         

Sandvärn, Brittmari    §§ 87-99, kl. 16.45-17.15 S T         

Wennström, Ivan S F         

Godolidis, Atanasios S F         

Monica Öjemalm S T         

Lars Erik Johansson S T         

           

Haarala, Ove V T         

Lehtipalo, Ann-Christin       §§ 79-90,  

                                              kl. 13.00-16.00 

V T         

Henriksson, Janete V F         

Lyckholm, Eva-Lena V F         

           

Camilla Fors MP F         

Lampinen, Håkan  MP F         

           

Isaxon, Gun SKP N         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2014-08-25 

 Ärenden: §§ 79-99 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  §   §   §    §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

Eslund, John SKP F         

Krigsman, Tommy    Kl. 13.00-17.00  NS N         

Backefalk, Peter  NS F         

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:          

     

 

 
 


