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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 

 Måndagen den 23 mars 2015, kl. 10.00-14.30. 

 

Beslutande Jeanette Wäppling (v) ordförande 

 Lars Alriksson (m), vice ordförande 

 Birgitta Larsson (s) 

 Thomas Nilsson (s) 

 Maria Åhlén (s)  

 Roland Axelsson (s) 

 Tomas Junkka (s) 

 Benny Blom (m) 

 Henrik Ölvebo (mp) 

 Bernt Nordgren (ns) 

 Fredric  Olofsson (mav) 

 Pernilla Fagerlönn (v), ej tjg ers 

 Gun Isaxon (mav), ej tjg ers, kl. 13.00-14.30 

 

 

Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 

 Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare 

 Marika Rissanen Korpi, chef socialförvaltningen § 76 

 Michael Gustafsson, tf chef service- och teknikförvaltningen § 76 

 Rolf Wennebjörk, tf chef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen § 76 

 Antero Ijäs, chef miljö- och byggförvaltningen § 76 

 Ulf Hedman, chef samhällsbyggnadsförvaltningen § 76 

 Göran Sandström, ekonomichef § 76 

 Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB § 76 

 Kajsa Myrberg, direktör Kommunförbundet § 75:27 

  

Utses att justera Maria Åhlén 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 31 mars 2015, kl. 11.00 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 75-100 

  Ann-Katrin Karlsson  

 

 Ordförande 

  Jeanette Wäppling 

 

 Justerande  

  Maria Åhlén  
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 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 75-100 
 

Organ Kommunstyrelsen  
 

Sammanträdesdatum 2015-03-23  
 

Datum för anslags uppsättande 2015-03-31 Datum för anslags nedtagande 2015-04-22  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

                Ann-Katrin Karlsson   
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 KS/2015:9 -101 

 

§ 75 

Delgivningar/Anmälningar/Kurser  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna, 

 

att de ledamöter och ersättare som är intresserade av Politikerdialog  

– Integration och Migration i Norrbottens län den 28 april 2015 i Luleå anmäler sig till 

kommunsekreteraren innan 15 april 2015, 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Anmälan om beslut fattade på delegation, redovisas i delgivnings/delegationspärm på 

sammanträdet. 

 

Delgivningar 

 

1. 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 

 

Cirkulär 15:7 – Budgetförutsättningar för åren 2015-2018 

 

Cirkulär 15:9 – Arbetsdomstolens dom AD 2015 nr 3. Frågor om krav på ekonomiskt 

skadestånd för tiden efter en huvudförhandling i domstol. Fråga om preskription för 

skadeståndskrav. 

 

2. KS 2015:129/770 

Sveriges Kommuner och Landsting har den 4 februari 2015 inkommit med information 

om statliga stimulansmedel aktuella för Norrbottens län genom överenskommelser  

mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och 

sjukvård. 

 

3. KS 2015:178/601 

Kommunförbundet Norrbotten har den 4 december 2014 § 98 beslutat om Utredning 

MediaCenter. 
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4. KS 2015:174/770 

Kommunförbundet Norrbotten har den 12 november 2014 § 44 beslutat om Handlings-

plan psykiatrisk ohälsa. 

 

5. KS 2015:175/770 

Kommunförbundet Norrbotten har den 4 december 2014 § 91 beslutat om kommunala 

avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende.  

 

6. KS 2015:115/750 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 28 januari 2015 inkommit med slutrapporten, Hem-

löshet – en fråga om bostäder. 

 

7. KS 2015:147/007 

Revisorerna, Gällivare kommun har den 11 februari 2015 inkommit med revisions-

rapport avseende LSS-verksamheten, Gällivare kommun, samt slutdokument.  

 

8. KS 2015:134/007 

Revisorerna, Gällivare kommun har den 11 februari 2015 inkommit med revisions-

rapport avseende granskning av brand och skalskydd vid äldreboenden och skolor,  

Gällivare kommun, samt slutdokument. 

 

9. KS 2015:183/007 

Revisorerna, Gällivare kommun har den 25 februari 2015 inkommit med revisions-

rapport avseende samhällsomvandlingen, Gällivare kommun, samt slutdokument. 

 

10. KS 2014:672/820 

Svenska Turistföreningen har den 17 november 2014 inkommit med en skrivelse  

angående Ritsem fastigheter. 

 

Kommunstyrelsens ordförande har den 17 februari 2015 svarat på skrivelsen angående 

Ritsem fastigheter. 

 

11. KS 2014:245/294 

Skrivelse har inkommit till Gällivare kommun den 11 december 2014 och den  

12 januari 2015 angående industrifastigheter i detaljplanerat område för bostäder. 

 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande har den  

17 februari 2015 svarat på skrivelsen angående industrifastigheter i detaljplanerat  

område för bostäder. 
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12. KS 2014:744/291 

Natavaaraviljan har den 23 december 2014 inkommit med en skrivelse angående fram-

tiden för skolbyggnaden i Nattavaaraby. 

 

Kommunstyrelsens ordförande har den 27 februari 2015 svarat på skrivelsen angående 

framtiden för skolbyggnaden i Nattavaaraby. 

 

13. KS 2015:122/291 

Ullatti IF har den 2 februari 2015 inkommit med en skrivelse angående skolbyggnaden i 

Ullatti. 

 

Kommunstyrelsens ordförande har den 27 februari 2015 svarat på skrivelsen angående 

skolbyggnaden i Ullatti. 

 

14. KS 2014:121/214 

Socialnämnden, Gällivare kommun har den 22 januari 2015 § 5 beslutat angående  

rapport om samhällsomvandlingen avseende ombyggnation och nybyggnation. 

 

15. KS 2014:681/141 

Sole Event har den 18 februari 2015 inkommit med en rapport om evenemanget Polar-

vinternatten 2015. 

 

16. KS 2015:128/170 

Statens haverikommission har den 29 januari 2015 inkommit med information angående 

kommunernas skyldighet att underrätta Statens haverikommission om inträffade olyckor 

och tillbud. 

 

17. KS 2014:720/340 

Fiskekonsulenten, Gällivare kommun har den 2 februari 2015 lämnat rapport till  

vattenmyndigheterna avseende genomförandet av åtgärdsprogrammet, dnr 537-13096-

2014. 

 

18. KS 2015:124/180 

Säkerhetschefen, Gällivare kommun har den 2 februari 2015 lämnat till Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap en rapport avseende finansiering av anslag 2:4  

Krisberedskap år 2014. 

 

19. KS 2015:180/701 

Folkhälsostrategen, Gällivare kommun har inkommit med årsbokslut Folkhälsa 2014. 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  184 (230) 

 

 2015-03-23  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

20. KS 2015:34/107 

Kommuninvest i Sverige har den 25 februari 2015 inkommit med information avseende 

Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2014: Fortsatt kapitalupp-

byggnad inför bruttosoliditetskrav.  

 

21. KS 2014:511/141 

Dundret Sweden AB har den 21 januari 2015 inkommit med redovisning avseende för-

delning av subventionen av sålda ungdomsliftkort för perioden 2014-10-20— 

2014-12-31. 

 

22. KS 2014:38/265 

Laponia, protokoll styrelsemöte, 2014-10-23. 

 

23. KS 2014:41/106 

Brottsförebyggande rådet, minnesanteckningar 2014-09-03, 2014-10-01, 2014-12-03,  

2015-01-14 och 2015-02-11. 

 

24. KS 2015:26/106 

Folkhälsorådet, protokoll 2015-02-12. 

 

25. KS 2015:35/103 

Kommunförbundet Norrbotten, nyhetsbrev januari 2015 och februari 2015. 

 

26. KS 2015:36/106 

Norrbottens energikontor AB (Nenet), nyhetsbrev nr 1, 2015-02-23. 

 

27. 

Kajsa Myrberg, direktör Kommunförbundet informerar om Kommunförbundets verk-

samhet och Inriktning 2015-2018. Informationen pågår kl. 13.15-14.15. 

 

28. 

Protokoll har inkommit från: 

- Service- och tekniknämnden, 2015-01-13 och 2015-02-17. 

- Socialnämnden, 2015-01-22. 

 

Kurser 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 10 mars 2015 inbjudit till en Politikerdialog  

– Integration och Migration i Norrbottens län. Dialogmötet är den 28 april 2015  

kl. 10.00-15.00 och sker på Kulturens Hus i Luleå. Arrangemanget sker i medverkan 

med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Anmälan senast 17 april 2015. 
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 KS/2015:8 -042 

 

§ 76 

Budgetuppföljning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tacka för informationen, 

 

att socialnämnden får i uppdrag att komma in med en konkret åtgärdsplan/konsekvenser 

till nästa kommunstyrelse för att komma in i ram, 

 

att redovisningen av Gällivare Energi AB sker en gång i kvartalet. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp  

information angående budgetuppföljning.  

 

Kommunchef Lennart Johansson samt förvaltningscheferna Marianne Jonsson,  

kommunledningskontoret, Rolf Wennebjörk barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, 

Michael Gustafsson, service- och teknikförvaltningen, Antero Ijäs, miljö- och byggför-

valtningen, Marika Rissanen Korpi, socialförvaltningen samt Ulf Hedman, samhälls-

byggnadsförvaltningen informerar om budget. 

 

Rolf Wennebjörk, tf förvaltningschef informerade om att avvikelsen beror på bokad 

intäkt på 4 000 tkr (2014) som ännu ej kommit. Den största delen av Kulturprojektets 

negativa avvikelse beror på förväntade intäkter 2014 som ännu ej kommit. Grund-

skolans positiva avvikelse beror på kostnader för skolskjutsar och måltider som ej bok-

förts på perioden. Skolstrukturprojekten kostnader ökar med 300 tkr mer än det som är 

avsatt. 

 

Michael Gustafsson, tf förvaltningschef informerar om att i dagslägen finns det ingen 

anledning till några genomgripande åtgärder. De kostnadsposter som har en stor på-

verkan kommer att särskilt bevakas. Snöröjningen fungerar bra, kan ej uppskatta kost-

naderna för fakturerna har ej kommit. Gällande affärsverksamheten bedöms gå mot 

budget. 

 

Antero Ijäs informerade om att avvikelsen kommer att jämnas ut under året. Miljötill-

synsavgifterna är inte fakturerade än. 
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Marika Rissanen Korpi informerar om att äldreomsorgen har haft förhöjda personal-

kostnader inom brukare med stor fallrisk, otrygghet, utåtagerande beteende samt om-

fattande omsorgsbehov i livets slutskede (palliativ vård). Förvaltningen har pågående 

utvecklingsarbete för att framledes kunna dämpa den negativa kostnadsutvecklingen 

som förorsakas av behoven inom psykogeriatrik och multisjuka äldre. Kostnader för 

OB-ersättning har varit högre än beräknat och befaras överstiga det budgeterade  

medlen. 

 

Ulf Hedman informerade om att till största delen betalas verksamheten av LKAB med 

ca 10 miljoner, kostnader är för personal, juridisk hjälp, utredningar och projekt mm. 

När det gäller den kommunala delen så är det endast GIS samordnare som betalas av 

kommunala medel. Samhällsbyggnadsförvaltningen följer budgeten bra. 

 

Lennart Johansson informerar om att största avvikelsen från periodens budget finns 

inom markhandläggning och beror på att dess intäkter faktureras en eller två ggr per år. 

Detta innebär att dom flesta intäkter på 15702 har redan inkommit. De övriga små av-

vikelserna beror på huvudsakligen på att många av kostnaderna inte är linjära och för-

delas ojämt under året t ex på samhällsbyggnadsförvaltningen och IT-enheten. Generellt 

bedöms avvikelserna jämnas ut under året. 

 

Göran Sandström, ekonomichef informerade om prognosen för resultatbudgeten för 

2015. 

 

Informationen pågår kl. 10.10 – 10.45. 

 

Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB informerar om budget 2015.  Budgeten  

beräknas för året till -3,9 miljoner. De har varit utan ekonomichef från juni 2014. Ny 

ekonomichef Jan Nilsson är anställd från 12 januari 2015. Gällivare Energi AB står  

inför stora utmaningar både pga av det varma vädret men även samhällsomvandlingen. 

 

Informationen pågår kl. 11.00 – 11.30. 

 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning tom februari 2015. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar 

 

att socialnämnden får i uppdrag att komma in med en konkret åtgärdsplan/konsekvenser 

till nästa kommunstyrelse för att komma in i ram samt  

 

att redovisningen av Gällivare Energi AB sker en gång i kvartalet. 
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Propositionsordning 

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

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alrikssons förslag.  
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 KS/2015:10 -101 

 

§ 77 

Information angående samhällsomvandlingen  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, kommunchef, om pågående 

ärenden och aktuella händelser.  

 

- LKAB ersätter fastighetsägaren med funktion mot funktion. 

- Ersättningsfrågan för verksamhetslokaler mellan Gällivare kommun och LKAB, 

där är ambitionen att det ska vara klart till sommaren. 

- Repisvaara norra är inte aktuell att starta 2015. 

- Träff med MAIF om bidrag att fixa ishallen i Malmberget till hösten. 
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 KS/2015:11 -101 

 

§ 78 

Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden samt övrig aktuell  

information  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-

tion från de kommunala råden. 

 

Lars Alriksson (m) informerar om att kommunala pensionärsrådet KPR har första mötet 

på fredag 27 mars 2015. 

 

Bernt Nordgren (ns) informerade att han utsågs till ordförande för rådet för funktions-

hinderfrågor RFF och Annamaja Larsson blev vice ordförande. 

Vid nästa möte blir det planering av verksamheten och sammanträden för året.  

 

Henrik Ölvebo (mp) informerade att ungdomsrådet har blivit utsedda till Sveriges bästa 

ungdomsråd. Henrik informerade ungdomsrådet om ishallen. Ungdomsrådet har varit 

med på Malmfälten Artic Pride under marknadshelgen. 

 

Birgitta Larsson informerade om Sara Karlssons arbete med att starta upp ett nytt  

Leader Polaris, LLU2020. En arbetsgrupp arbetar med detta och tanken är att området 

ska vara Kiruna, Överkalix, Gällivare och Jokkmokk. Minst 34 miljoner måste man gå 

in med. Kiruna har meddelat att de inte går in i området. Gällivare har tidigare satsat 

621 tkr nu kommer det att bli ca 800 tkr pga Kirunas avhopp. 16 april 2015 är nästa 

möte för arbetsgruppen.  
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 KS/2015:203 -050  

 

§ 79 

Upphandling boende socialt stöd, Gällivare kommun  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anbud lämnat av Nåiden Bygg AB, Luleå antas och avtal tecknas under förutsättning 

att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar 

om åtgärd samt under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Bakgrund 

Upphandlingen avser nybyggnad av ett boende för människor med behov av socialt stöd 

i Gällivare kommun med 14 lägenheter. Detaljerade uppgifter i övrigt framgår av för-

frågningsunderlag. 

 

Inköpsfunktionen har av Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att upphandla 

entreprenör för ändamålet.  

 

Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har genom-

förts som en förenklad upphandling. 

 

Anbud har inkommit från följande: 

 

- Bygg City Luleå AB, Luleå 

- NCC Construction Sverige AB, Kiruna 

- Nåiden Bygg AB, Luleå 

- Peab Sverige AB, Kiruna 

- TN Bygg & Fastighet AB, Gällivare 

- Vittjärvshus i Boden AB, Boden 

 

Efter genomförd anbudsutvärdering framstod anbud från Nåiden Bygg AB, Luleå som 

det prismässigt lägsta anbudet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Anbuden lämnas vid sittande bord efter utvärdering. 

 

Projektet finansieras ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

att anbud lämnat av Nåiden Bygg AB, Luleå antas och avtal tecknas under förutsättning 

att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar 

om åtgärd. 

 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning dat. 2015-03-16. 

2. Kvalificering/Utvärdering 2015-03-16. 

3. Administrativa Föreskrifter 2015-01-30. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar 

 

att anbud lämnat av Nåiden Bygg AB, Luleå antas och avtal tecknas under förutsättning 

att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar 

om åtgärd samt under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel, 

 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Propositionsordning  

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

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alrikssons förslag.  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  192 (230) 

 

 2015-03-23  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 KS/2015:201 -700 

 

§ 80 

Uppförande och finansiering av boende socialt stöd på fastighet del av Kommunal-

hemmet 1  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att som ersättning för Älvbacka och Holkens boende uppföra ett nytt boende för socialt 

stöd på fastighet del av Kommunalhemmet 1 m.m. 

 

att 43 mkr anvisas från de 446 mkr som erhållits från LKAB. Anslaget anvisas ur  

kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder till samhällsbyggnads-

förvaltningen, ansvar 16101 projekt 51053, med fördelning över budgetåren enligt  

projektplan. 

 

Bakgrund 

Med anledning av samhällsomvandlingen har Älvbacka och Holkens boende avvecklats 

på Forsgårdsområdet (kv. Kommunalhemmet 1). Behovet är att ersätta dessa med ett 

nytt boende för personer inom socialt stöd för psykisk funktionsnedsättning i enlighet 

med LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL  

(socialtjänstlagen). 

Enligt tidigare beslut har projektering skett av ett nytt boende för socialt stöd samt för-

frågningsunderlag har gått ut.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen är 1,8 mkr (2014-09-08 § 152) samt 2,2 mkr 

(2015-02-16 § 56) beviljade för projektering. Total produktionskostnad för att uppföra 

ett nytt boende för socialt stöd är prognosticerad till 43 mkr (total projektkostnad där-

med 47 mkr). Prognos baseras på anbudsummans storlek.  Anbuden lämnas vid sittande 

bord efter utvärdering. 

 

Projektet finansieras ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder. 

 

Drift-och underhållskostnader föreslås hanteras i budgetarbetet för 2016. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det föreligger inte några direkta konsekvenser för barn och ungdom. 

 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att som ersättning för Älvbacka och Holkens boende uppföra ett nytt boende för socialt 

stöd på fastighet del av Kommunalhemmet 1 m.m. 

 

att 43 mkr anvisas från de 446 mkr som erhållits från LKAB. Anslaget anvisas ur  

kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder till samhällsbyggnadsför-

valtningen, ansvar 16101 projekt 51053, med fördelning över budgetåren enligt projekt-

plan. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-08 § 152. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-13 § 32. 

3. Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-16 § 56. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (s) 

 

att som ersättning för Älvbacka och Holkens boende uppföra ett nytt boende för socialt 

stöd på fastighet del av Kommunalhemmet 1 m.m. 

 

att 43 mkr anvisas från de 446 mkr som erhållits från LKAB. Anslaget anvisas ur kom-

munens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder till samhällsbyggnadsförvalt-

ningen, ansvar 16101 projekt 51053, med fördelning över budgetåren enligt projektplan. 

 

Propositionsordning  

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

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Birgitta Larsson m fl förslag.  
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 KS/2015:205 -041 

 

§ 81 

Tilläggsanslag investeringsreserv 2015 års budget  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ur rörelsekapitalet anvisa 10 000 000 kronor till projekt 89901 "Investeringsreserv" 

med ansvar 80. 

 

Bakgrund 

Inom 2015 års budget finns ingen investeringsreserv budgeterad. Då det under 2015 

förväntas uppkomma behov av att bl a köpa in mark till ändamål för vilka ej finns  

budgeterade investeringsmedel i 2015 års budget, så har föreslår kommunchefen att en 

investeringsreserv anvisas ur rörelsekapitalet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeterad, skattefinansierad,  investeringsvolym (exkl kompletteringsbudget från 

2014) ökar med 10 Mkr. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ur rörelsekapitalet anvisa 10 000 000 kronor till projekt 89901 "Investeringsreserv" 

med ansvar 80. 
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 KS/2015:168 -023 

 

§ 82 

Förlängning av förordnande kommunchef  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunstyrelsen erbjuder Lennart Johansson förlängning av förordnandet som 

kommunchef under perioden 2015-04-01 – 2017-03-31 med möjlighet till förlängning 

med ytterligare två och ett halvt år, längst till och med 2019-09-30. 

 

Bakgrund 
Kommunchef Lennart Johanssons förordnande löper ut 2015-03-31. Arbetsgivaren  

avser att förlänga förordnandet under perioden 2015-04-01 till och med 2017-03-31 

med möjlighet till förlängning med ytterligare två och ett halvt år, längst till och med 

2019-09-30. 

 

Förhandling med fackliga organisationer har ägt rum 2015-02-12. Ingen av arbetstagar-

organisationerna har något att erinra mot förlängning. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att kommunstyrelsen erbjuder Lennart Johansson förlängning av förordnandet som 

kommunchef under perioden 2015-04-01 – 2017-03-31 med möjlighet till förlängning 

med ytterligare två och ett halvt år, längst till och med 2019-09-30. 

 

Beslutsunderlag 

1. Förhandlingsprotokoll med bilagor. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 § 33. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Benny Blom (m) och Lars Alriksson 

(m) 
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att kommunstyrelsen erbjuder Lennart Johansson förlängning av förordnandet som 

kommunchef under perioden 2015-04-01 – 2017-03-31 med möjlighet till förlängning 

med ytterligare två och ett halvt år, längst till och med 2019-09-30. 

 

Propositionsordning  

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

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Birgitta Larsson m fl förslag.  
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 KS/2014:150 -041 

 

§ 83 

Omfördelning av Gällivare kommuns budget 2015  

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att som ramanslag anvisa 3 144 tkr till socialnämnden, för täckande av ökade OB-kostnader, 

 

att som ramanslag anvisa 178 tkr till service- och tekniknämnden, för täckande av ökade 

OB-kostnader, 

 

att anslagen, totalt 3 322 tkr, anvisas ur budgeten för kalkylerade löner verksamhet 9001 

i 2015 års budget.  

 

Bakgrund 

På grund av ändringar i avtalen, Allmänna bestämmelser fr o m 4 kvartalet 2014 ökade 

kommunens kostnader för OB-tillägg kraftigt. Informationen om detta blev så sent känd 

att effekterna inte hann inarbetas i förslaget till den budget som kommunfullmäktige 

beslutade om den 2014-11-17. Kommunstyrelsen hade dock muntligen informerats om 

effekterna vid sitt sammanträde den 2014-10-27. 

 

Kostnadsökningen som följd av de höjda OB-ersättningarna har för socialnämndens del 

beräknats till 3 144 tkr, och för service- och tekniknämnden 178 tkr. 

 

Den kalkylerade budgeten för kalkylerade löner i 2015 års budget uppgår till 15 200 tkr. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att som ramanslag anvisa 3 144 tkr till socialnämnden, för täckande av ökade OB-kostnader, 

 

att som ramanslag anvisa 178 tkr till service- och tekniknämnden, för täckande av ökade 

OB-kostnader, 

 

att anslagen, totalt 3 322 tkr, anvisas ur budgeten för kalkylerade löner verksamhet 9001 

i 2015 års budget.  

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 § 34. 
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 KS/2014:570 -002 

 

§ 84 

Undertecknande av handlingar  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att härmed upphävs kommunstyrelsens beslut 2012-02-20 § 10, 2014-06-16 § 118, 

2012-02-20 § 12, 2012-12-10 § 265, 2012-02-20 § 14, 2012-02-20 § 15, 2014-06-16 § 

120, 2014-06-16 § 119, 2012-02-20 § 19 och 2012-02-20 § 18, 

 

att kommunchefen är behörig att ställa ut fullmakter eller andra behörighetshandlingar 

till anställda inom Gällivare kommun att för kommunens räkning underteckna hand-

lingar, kvittera försändelser och dylikt, 

 

att lägga in beslutet i pågående revidering av delegationsordningen. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har vid flertalet tillfällen fattat beslut angående vem i kommunens 

ställe som skall bemyndigas att underteckna olika sorters handlingar. I dagsläget är  

besluten konstruerade så att en person, inte funktion, är bemyndigad att underteckna 

handlingar. För att effektivisera verkställigheten och den dagliga handläggningen har 

förslag upprättats om att upphäva de tidigare besluten angående vilken person som skall 

bemyndigas att underteckna handlingar, och istället se undertecknandet som en del i 

verkställigheten av redan fattade beslut.  

 

Beslut kan idag fattas på flera olika nivåer inom den kommunala organisationen. Verk-

ställigheten av beslutet kan vara att underteckna en handling. Viss beslutanderätt är  

delegerad till kommunstyrelsens utskott eller funktioner inom kommunen, exempelvis 

kommunchefen. När en funktion delegerats beslutanderätt kan samma person besluta 

och verkställa beslutet, exempelvis genom att upprätta ett avtal. I andra fall utgör under-

tecknandet av avtalet inte ett självständigt beslut, utan får ses som en bekräftelse av att 

beslut att ingå avtalet har fattats i behörig ordning. Som en del i att effektivisera verk-

ställigheten föreslås att kommunchefen ges rätt att utfärda fullmakter angående vem 

som är behörig undertecknande av en viss handling. Denna fullmakt blir då en behörig-

hetshandling. Utfärdade fullmakter finns samlade på kommunkansliet för kännedom. 

Var och en av de funktioner som då är i behov av en fullmakt för att kunna underteckna 

handlingar får då en sådan utställd av kommunchefen. Om behovet av fullmakten skulle 

upphöra, exempelvis då personen slutar sin tjänst eller byter arbetsuppgifter, kan full-

makten återkallas av kommunchefen.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och ungdomar. Ungdoms-

rådet har inte getts möjlighet till yttrande. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att härmed upphävs kommunstyrelsens beslut 2012-02-20 § 10, 2014-06-16 § 118, 

2012-02-20 § 12, 2012-12-10 § 265, 2012-02-20 § 14, 2012-02-20 § 15, 2014-06-16 § 

120, 2014-06-16 § 119, 2012-02-20 § 19 och 2012-02-20 § 18, 

 

att kommunchefen är behörig att ställa ut fullmakter eller andra behörighetshandlingar 

till anställda inom Gällivare kommun att för kommunens räkning underteckna handling-

ar, kvittera försändelser och dylikt, 

 

att lägga in beslutet i pågående revidering av delegationsordningen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen 2012-02-20 § 10. 

2. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 118. 

3. Kommunstyrelsen 2012-02-20 § 12. 

4. Kommunstyrelsen 2012-12-10 § 265. 

5. Kommunstyrelsen 2012-02-20 § 14. 

6. Kommunstyrelsen 2012-02-20 § 15. 

7. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 120. 

8. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 119. 

9. Kommunstyrelsen 2012-02-20 § 19. 

10. Kommunstyrelse 2012-02-20 § 18. 

11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 § 35. 
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 KS/2014:696 -007  

 

§ 85 

Svar till revisorerna angående deras granskning av integrationsarbetet  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat svar till revisorerna med anledning av revisionsrapporten.  

 

Bakgrund 

Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat huruvida integrationsarbetet 

genom att bedöma om nämndernas anpassning av verksamhet och serviceutbud är 

ändamålsenligt mot bakgrund av olika kulturers specifika behov och skiftande språk-

kunskaper samt om nämndernas samverkan med arbetsförmedlingen är ändamålsenlig.  

 

Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser. Utifrån dessa har 

revisorerna lämnat ett antal rekommendationer.  

 

Revisorerna har begärt kommunstyrelsens, barn-utbildning och kulturnämndens,  

socialnämndens och service och tekniknämndens svar med anledning av granskningens 

rekommendationer.  

 

Gällivare kommun kommer att avge ett gemensamt svar från kommunstyrelsen och 

nämnderna på revisorernas granskning.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta upprättat svar till revisorerna med anledning av revisionsrapporten.  

 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapporten (2014-11-24). 

2. Svar till revisorerna. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 § 36. 
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Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (s) och Bernt Nordgren 

(ns) 

 

att anta upprättat svar till revisorerna med anledning av revisionsrapporten.  

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alriksson m fl förslag.  
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 KS/2014:725 -007 

 

§ 86 

Svar till revisorerna angående granskning av hantering och ansökan av statsbidrag 

inom flyktingmottagandet  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat svar till revisorerna med anledning av revisionsrapporten.  

 

Bakgrund 

Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat huruvida kommunstyrelse, 

socialnämnden samt barn-, utbildning och kulturnämnden säkerställer att kommunen får 

del av de statliga ersättningarna inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till.  

 

Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser. Utifrån dessa har 

revisorerna lämnat förslag på åtgärder.  

 

Revisorerna har begärt kommunstyrelsens, barn-utbildning och kulturnämndens, social-

nämndens samt överförmyndarnämndens svar med anledning av granskningens rekom-

mendationer.  

 

Gällivare kommun kommer att avge ett gemensamt svar från kommunstyrelsen och 

nämnderna på revisorernas granskning.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta upprättat svar till revisorerna med anledning av revisionsrapporten.  

 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapporten (2014-12-11). 

2. Svar till revisorerna. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 § 37. 
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Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (s)  

 

att anta upprättat svar till revisorerna med anledning av revisionsrapporten.  

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alriksson m fl förslag.  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  204 (230) 

 

 2015-03-23  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 KS/2014:125 -214 

 

§ 87 

Detaljplan för fastigheten Läkaren 1  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta detaljplan för fastigheten Läkaren 1. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-24 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen 

att påbörja ett detaljplanearbete för sjukhuset. 

 

Efter det har planhandlingar upprättas med detaljplanens syfte att möjliggöra en ny 

byggnad i två våningar vid Gällivare sjukhus. Byggnaden ska inrymma mindre elev- 

och personalbostäder för personer som jobbar eller studerar vid sjukhuset. Detaljplanens 

syfte är också att ge goda utvecklingsmöjligheter för ett förväntat framtida behov av nya 

byggnader, främst teknikbyggnader, i anslutning till sjukhuset. 

 

Planen handläggs med normalt planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 

och är förenlig med den fördjupade översiktsplanen. Samråd angående förslaget till  

detaljplan har hållits under tiden 12 november - 5 december 2014 och planen har varit 

utställd för granskning under tiden 13 januari - 4 februari 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Detaljplanen genomförs med ett enskilt huvudmannaskap vilket innebär att Landstings-

fastigheter är ansvarig för allmänna platser inom området. De ansvarar även för alla 

åtgärder inom kvartersmark. Landstingsfastigheter är ansvariga för drift och underhåll 

av gator, gång- och cykelvägar samt för parkeringar inom kvartersmark. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta detaljplan för fastigheten Läkaren 1. 

 

Beslutsunderlag 

1. Plankarta. 

2. Planbeskrivning. 
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3. Samrådsredogörelse. 

4. Utlåtande. 

5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-03-03 § 21. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) och Benny Blom 

(m) 

 

att anta detaljplan för fastigheten Läkaren 1. 

 

Propositionsordning  

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

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Birgitta Larsson m fl förslag.  
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 KS/2015:80 -042 

 

§ 88 

Programarbete ersättningsboende Lövberga - tilläggsanslag ur LKAB:s skadestånd 

enligt KS/2014:392  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja programarbete för nytt vård- 

och omsorgsboende, 

 

att 2 000 tkr anvisas från de 446 Mkr som erhållits som skadestånd från LKAB och till-

delas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16100. 

 

Bakgrund 

Som ersättning för Lövberga skall ett nytt vård- och omsorgsboende uppföras i Gälli-

vare. Enligt utredning avseende strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare 

kommun så bör projektering av det nya vård- och omsorgsboendet påbörjas omedelbart. 

Innan projektering samt detaljplanearbetet påbörjas bör ett program tas fram som un-

derlag för det fortsatta arbetet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Projektet skall finansieras enligt kommande avtal mellan LKAB och Gällivare kommun. 

I väntan på avtal bör projektet finansieras ur kommunens rörelsekapital för samhälls-

omvandlingsåtgärder. Total produktionskostnad för att uppföra ett nytt vård- och om-

sorgsboende beräknas till cirka 245 Mkr. Arbetet med att ta fram ett program beräknas 

till 2 000 tkr. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det föreligger inte några direkta konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja programarbete för nytt vård- 

och omsorgsboende, 

 

att 2 000 tkr anvisas från de 446 Mkr som erhållits som skadestånd från LKAB och till-

delas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16100. 
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Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen 2015-01-13 § 35. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-01-29  § 9. 

3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-03-03 § 22. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja programarbete för nytt vård- 

och omsorgsboende, 

 

att 2 000 tkr anvisas från de 446 Mkr som erhållits som skadestånd från LKAB och till-

delas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16100. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alriksson m fl förslag.  
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 KS/2015:149 -040 

 

§ 89 

Tilläggsanslag projekt 24000601 Vuoskonjärvi 2 ur LKAB:s skadestånd enligt 

KS/2014:392  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att 14 000 tkr anvisas från de 446 Mkr som erhållits som skadestånd från LKAB, och 

tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16101, projekt 2400601. 

 

Bakgrund 

Enligt beslut av Kommunstyrelsen (2014-10-20 § 178) skall det tas fram komplett  

projekteringsunderlag för Vuoskonjärvi etapp 2. Det finns medel avsatta för genom-

förande av projektet i samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget. Industri-

området Vuoskonjärvi föreslås utökas med 21 nya tomter. Vid inmätning och projek-

tering har behovet av schakt visat sig vara betydligt större än man tidigare trott. Man 

avser också förlägga optofiberkanalisering med fördelning till äldre del av industri-

området samt villaområdet Vuoskonjärvi, vilket underlättar utbyggnad av optofibernätet 

i framtiden. En vändplan med kapacitet för 24 m långtradare vid slutet av lokalgata har 

tillkommit, med tillhörande belysning. Det är för samhällsbyggnadsförvaltningen oklart 

vilket underlag som legat till grund för den redan anvisade investeringsbudgeten, men 

med nästan 2 km väg och VA-nät anses denna vara grovt underskattad. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Budgetbedömning för kvarstående kostnader utöver redan anvisade 10 000 tkr är  

14 000 tkr. Projektet finansieras från de 446 Mkr som erhållits som skadestånd från 

LKAB.   

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att 14 000 tkr anvisas från de 446 Mkr som erhållits som skadestånd från LKAB, och 

tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16101, projekt 2400601. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen 2014-10-20 § 178. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-03-03 § 23. 
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 KS/2015:150 -040  

 

§ 90 

Tilläggsanslag projekt 2400501 Solbacken, ur LKAB:s skadestånd enligt 

KS/2014:392  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att 5 000 tkr anvisas från de 446 Mkr som erhållits som skadestånd från LKAB, och 

tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16101, projekt 2400501. 

 

Bakgrund 

Enligt beslut av kommunstyrelsen (2014-10-20 § 177)  skall det tas fram komplett  

projekteringsunderlag för Solbacken, Koskullskulle. Det finns medel avsatta för genom-

förande av projektet i samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget. Bostadsom-

rådet Solbacken föreslås utökas med 27 nya villatomter sydväst om befintlig be-

byggelse. Projektledaren har med stöd från styrgruppen föreslagit att tomterna skall  

färdigställas/planeras så långt som möjligt innan försäljning. Detta för att säkerställa 

god funktion på VA-system, dagvattenavrinning och en attraktiv boendemiljö i området. 

Detta medför tillkommande kostnader utöver den ursprungliga planen. Vid samråd med 

personer i kommunens tomtkö har det framkommit att en övervägande majoritet före-

drar att bygga hus med platta på mark, vilket ökar behovet av fyllnadsarbeten. Vidare 

ska kanalisering för optofiber ingå i projektet, vars utbyggnad är en strategiskt viktig 

fråga i kommunen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Budgetbedömning för kvarstående kostnader utöver redan anvisade 6 000 tkr är  

5 000 tkr. 

Projektet finansieras från de 446 Mkr som erhållits som skadestånd från LKAB. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det skapas möjligheter till bättre boendemiljö för barnfamiljer i kommunen. Ett ökat 

underlag för service i Koskullskulle kan även gynna barn och ungdomar boende i  

området. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att 5 000 tkr anvisas från de 446 Mkr som erhållits som skadestånd från LKAB, och 

tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16101, projekt 2400501. 
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Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen 2014-10-20 § 177. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-03-03 § 24. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

 

att 5 000 tkr anvisas från de 446 Mkr som erhållits som skadestånd från LKAB, och 

tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16101, projekt 2400501. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alriksson m fl förslag.  
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 KS/2014:237 -170  

 

§ 91 

Områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts och information till skolor och  

allmänhet om vilka regler som gäller kring fyrverkerier  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att lägga till en paragraf i den allmänna lokala ordningsföreskriften för Gällivare  

kommun gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, 

 

att information om reglerna för fyrverkeri och andra pyrotekniska varor återkommande 

publiceras i media och på kommunens hemsida vid exempelvis påskafton, valborgs-

mässoafton och nyårsafton, 

 

att godkänna föreslagen text till paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, 

 

att lyfta ut Nuolajärvi rastplats som tillåten plats att använda pyrotekniska varor. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har efter en motion från Stig Eriksson (v) m.fl. angående använd-

ning av fyrverkerier inom Gällivare kommun (KS/2008:388) beslutat att Service och 

teknikförvaltningen skall ta fram ett antal områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts, 

samt att information sker i skolor och till allmänheten om vilka regler som gäller kring 

fyrverkerier (exempelvis åldersgränser) samt vilka risker som är förknippade med  

fyrverkerier och smällare.  

 

Att paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften lyder enligt följande nedan-

stående text: 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

Vid följande platser är det alltid tillåtet att använda pyrotekniska varor. 

 

Nuolajärvi rastplats. 

Sandviken naturområde. 

Tippsta friluftsområde. 

 

I 3 kap 7 § ordningslagen finns regler om att det i vissa fall krävs tillstånd från polis-

myndigheten för att använda pyrotekniska varor. 
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Utöver den tillståndplikt som följer av 3 kap 7 § ordningslagen gäller att tillstånd 

 

alltid krävs från polismyndigheten inom delar av centrala Gällivare, Malmberget och 

Koskullskulle, utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande 

dag fram till klockan 03.00. 

 

Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor i när-

heten av följande nedanstående platser. Det är däremot alltid förbjudet att använda pyro-

tekniska varor närmare än 100 meter från dessa platser. 

 

- I anslutning till Enen särskilda boende. 

- I anslutning till Gunillahem särskilda boende. 

- I anslutning till Hedgården särskilda boende. 

- I anslutning till Lövbergas särskilda boende. 

- I anslutning till Älvgårdens särskilda boende. 

- I anslutning till Wassarahems korttids boende. 

- I anslutning till Gällivare sjukhus. 

- I anslutning till hundklubbens lokaler. 

- I anslutning till ridhuset och tillhörande ridbanor. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet är inte förenat med några ekonomiska konsekvenser.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Att det finns aktuella riktlinjer som visar hur kommunen avser fyrverkerier och andra 

pyrotekniska varor får nyttjas inom Gällivare kommun är positivt för alla medborgare 

och då inte minst för barn och unga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att lägga till en paragraf i den allmänna lokala ordningsföreskriften för Gällivare  

kommun gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, 

 

att information om reglerna för fyrverkeri och andra pyrotekniska varor återkommande 

publiceras i media och på kommunens hemsida vid exempelvis påskafton, valborgsmäs-

soafton och nyårsafton, 

 

att godkänna föreslagen text till paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften  

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. 
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Beslutsunderlag 

1. Motion.  

2. Kommunfullmäktiges 2009-05-11 § 63. 

3. Service- och tekniknämnden 2015-01-13 § 10. 

4. Lokala ordningsföreskrifter. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 § 38. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar  

 

att lägga till en paragraf i den allmänna lokala ordningsföreskriften för Gällivare  

kommun gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, 

 

att information om reglerna för fyrverkeri och andra pyrotekniska varor återkommande 

publiceras i media och på kommunens hemsida vid exempelvis påskafton, valborgs-

mässoafton och nyårsafton, 

 

att godkänna föreslagen text till paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften  

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. 

 

Fredric Olofsson (mav) yrkar  

 

att lyfta ut Nuolajärvi rastplats som tillåten plats att använda pyrotekniska varor. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Lars Alriksson och Fredric Olofssons förslag till beslut under  

proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  

beslutat i enlighet med Lars Alriksson och Fredric Olofssons förslag.  
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 KS/2014:569 -003 

 

§ 92 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning  

 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

 

att under 46 § Interpellationer, ha följande lydelse; 

En interpellation ska  

- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

- ges in till styrelsens kansli eller fullmäktiges sekreterare senast 10 arbetsdagar 

före de sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

3:e stycket, stryka interpellationen bör besvaras vid nästkommande sammanträde, 

 

att under 47 § ändra från 10 till 5 arbetsdagar samt  

 

att anta föreslagna revideringar i arbetsordning för kommunfullmäktige, 

 

att förändringarna börjar gälla direkt. 

 

Bakgrund 

I enlighet med Gällivare kommuns regler för dokumentsamlingen skall arbetsordningen 

för kommunfullmäktige revideras varje mandatperiod. Arbetet med att ta fram förslag 

till revideringar har pågått under hösten 2014. Förslag med revideringar skickades ut till 

kommunfullmäktiges partier på remiss under tiden 25 november- 16 december 2014. 

Vid en gruppledarträff i mitten av december framkom att partierna ville ha ut förslaget 

på ytterligare en remissomgång. Inför remissomgång nummer två gav även Sveriges 

kommuner och Landsting, SKL, ut ett cirkulär (cirkulär 14:57) angående revideringar 

av fullmäktiges arbetsordning. Utredningen har stämt av upprättat förslag till revidering 

med SKLs förslag på arbetsordning. 

 

Remissomgång nummer två skickades ut till partierna under början av januari 2015 och 

remisstiden var då tre veckor med stoppdag 30 januari 2015. De partier som fått  

remissen för yttrande är Socialdemokraterna Arbetarpartiet, Vänsterpartiet,  

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Malmfältens väl och  

Norrbottens sjukvårdsparti. 

 

Tre yttranden inkom i tid. Dessa yttranden inkom från Sverigedemokraterna (SD), 

Vänsterpartiet (V) och Socialdemokraterna (S). Ytterligare ett yttrande inkom efter 

stoppdagen, från Norrbottens sjukvårdsparti (NS). NS yttrande har därför inte tagits i  
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beaktande vid det fortsatta arbetet med förslag till revideringar av fullmäktiges arbets-

ordning, men det finns bilagt som beslutsunderlag tillsammans med övriga yttranden.  

 

Yttranden 

Alla inkomna yttranden finns att läsa i sin helhet bilagda som beslutsunderlag till  

ärendet. En sammanställning av förslagen samt utredningens kommentarer till  

yttrandena följer nedan: 

 

(SD) har i sitt yttrande kommenterat tre paragrafer samt gett ytterligare ett förslag  

utöver utredarens förslag till revideringar. Gällande § 39 arbetsordningen där utred-

ningen föreslagit att en talare som anför ett ärende har fem minuter till sitt förfogande 

påtalar SD att vissa ärenden kan medföra att ytterligare talartid kan vara nödvändigt. 

Utredningen kan konstatera att eftersom talartid inte är något som regleras i Kommunal-

lagen (KL) (1990:900) utan enbart i arbetsordningen som beslutas av kommunfullmäk-

tige, finns möjlighet att vid de tillfällen ytterligare talartid skulle anses nödvändigt, låta 

fullmäktige avgöra om talaren skall beviljas ytterligare talartid. Ordföranden kan då 

ställa en fråga till fullmäktige om utökad talartid kan beviljas och fullmäktige svarar ja 

eller nej. På så vis kan ytterligare talartid beviljas vid behov.  

 

Angående § 52 om när en reservation skall inlämnas föreslår SD att reservation skall 

anmälas i omedelbar anslutning till det beslut reservationen gäller. Av KL 4 kap 22 § 

framgår att en förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera 

sig mot beslutet och att reservationen skall anmälas innan sammanträdet avslutats. Till 

sist vill SD se ett förtydligande i arbetsordningen angående vilken starttid fullmäktige 

har. SD föreslår att fullmäktige skall ha starttid kl.11:00. Utredningen anser att det är 

presidiets roll att avgöra vid beredningen vilken starttid fullmäktiges sammanträde skall 

ha beroende på ärendemängd och ärendenas karaktär.  

 

(V) har i sitt yttrande kommenterat sex olika paragrafer i remissen. Gällande § 48 fanns, 

i det första förslaget som gick ut till partierna på remiss under november-december 

2014, ett förslag om stopptid för fullmäktige. Utredningen hade då föreslagit att full-

mäktige skall avslutas senast kl. 19:00, för att återupptas dagen efter om behov förelig-

ger. Detta förslag plockade utredningen bort inför den andra remissomgången eftersom 

förslag inkommit vid gruppledarträffen i december om att ta bort den revideringen. V 

skriver i sitt yttrande att de ställer sig positiva till tidsbegränsningen och att det även 

skall ses som en arbetsmiljöfråga för de tjänstemän som närvarar vid fullmäktiges sam-

manträden.  

 

Utredningens grundförslag var att tidsbegränsa fullmäktiges sammanträden till  

kl. 19:00, men anser att vid ett sådant införande behövs ytterligare utredning genom-

föras angående ekonomiska konsekvenser. I dagsläget har kommunen ingen egen full-

mäktigesal/aula som kan nyttjas till fullmäktigeas sammanträden. Då fullmäktiges  
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sammanträden i dagsläget hålls på Folkets hus Gällivare, tidigare även på Gällivare 

sjukhus aula och Nordan Malmberget, kan det medföra problem med lokalfrågan om 

sammanträdet behöver upptas dagen efter på grund av stopptiden. Tills dess att fullmäk-

tige har en permanent sal samt att de ekonomiska delarna vidare utretts så ser utred-

ningen svårigheter med att införa stopptid. Arbetsmiljöperspektivet för de tjänstemän 

som deltar vid fullmäktiges sammanträden är en verksamhetsfråga som bör kunna lösas 

inom kommunkontorets kansli om problem med vilotider och arbetstider uppstår.  

 

(S) lämnade i sitt yttrande två förslag, varav det ena är redaktionellt. I § 39 angående 

talarordning och ordningen vid sammanträden vill de ha ett tillägg att vid replikskiften 

får replikerna vara max 1 minut långa. Utredningen ställer sig positiv till detta förslag.  

 

Föreslagna revideringar 

Då de föreslagna revideringarna är av sådan karaktär att grundstrukturen för arbets-

ordningen har förändrats, medför det att utredningen inte kunnat använda sig av den 

sedvanliga jämförelsemallen som beslutsunderlag i ärendet. Detta då paragrafer har  

flyttats om, vissa paragrafer har tillkommit och det är ny rubriksättning. Jämförelse-

mallen som vanligtvis brukar användas vid revideringar av arbetsordningen, regle-

menten och liknande dokument, fyller därför inte sitt syfte att ge en snabb översikt och 

jämförelse mellan två paragrafer, utan jämförelsemallen upplevs istället som be-

gränsande i detta ärende. Därför har utredningen valt att enbart använda sig av mallen 

för arbetsordningen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

De revideringar som är föreslagna har inga direkta ekonomiska konsekvenser.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Utveckling och revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning utifrån SKLs  

rekommendationer samt partiernas yttranden är en positiv demokratisk aspekt vilket 

gynnar alla medborgare, även barn och ungdomar.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta föreslagna revideringar i arbetsordning för kommunfullmäktige, 

 

att förändringarna börjar gälla direkt. 

 

Beslutsunderlag 

1. SKL cirkulär 14:57. 

2. Yttranden. 

3. Förslag till reglemente inklusive revideringar. 
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4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 § 39. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

 

att under 46 § Interpellationer, ha följande lydelse; 

En interpellation ska  

- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

- ges in till styrelsens kansli eller fullmäktiges sekreterare senast 10 arbetsdagar 

före de sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

3:e stycket, stryka interpellationen bör besvaras vid nästkommande sammanträde, 

 

att under 47 § ändra från 10 till 5 arbetsdagar samt  

 

att anta föreslagna revideringar i arbetsordning för kommunfullmäktige, 

 

att förändringarna börjar gälla direkt. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Lars Alriksson m fl förslag.  
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 KS/2015:12 -019 

 

§ 93 

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ärende 9 och 11 tas bort från ärendeuppföljningslistan eftersom de redan är beslutade 

samt 

 

att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2015. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar 

 

att ärende 9 och 11 tas bort från ärendeuppföljningslistan eftersom de redan är beslutade 

samt 

 

att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna. 

 

Propositionsordning 

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

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alrikssons förslag.  
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 KS/2015:111 -102 

 

§ 94 

Nominering av ledamot till styrelsen Inlandsbanan AB för tiden 2015-2018  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nominera Bernt Nordgren (ns) till Inlandsbanan AB för en tid av 4 år.  

 

Bakgrund 

Valberedningen för Inlandsbanan AB vill senast 27 mars har förslag på kandidater till 

bolagsstyrelsen. Bolagsstämma genomförs i Östersund den 20 maj 2015.  

 

Följande uppdrag är öppna för nominering i Inlandsbanan AB för en tid av 4 år; 

- Styrelseordförande, 1 person 

- Ordinarie styrelseledamöter 3-7 personer 

- Lekmannarevisorer 2 personer. 

 

Valberedningen vill ha uppgifter på vilka övriga uppdrag (förutom förtroendeuppdrag i 

kommunen) samt andra betydelsefulla meriter och erfarenheter. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar  

 

att nominera Bernt Nordgren (ns) till Inlandsbanan AB för en tid av 4 år.  

 

Propositionsordning  

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

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alrikssons förslag.  
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 KS/2015:112 -102 

 

§ 95 

Nominering av ledamot till Inlandsbanan Turism AB för tiden 2015-2018  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nominera Henrik Ölvebo (mp) till Inlandsbanan Turism AB för en tid av 4 år. 

 

Bakgrund 

Valberedningen för Inlandsbanan Turism AB, vill senast 27 mars har förslag på kandi-

dater till bolagsstyrelsen. Bolagsstämma genomförs i Östersund den 20 maj 2015.  

 

Följande uppdrag är öppna för nominering i Inlandsbanan Turism AB för en tid av 4 år; 

- Styrelseordförande, 1 person 

- Ordinarie styrelseledamöter 3-7 personer 

 

Valberedningen vill ha uppgifter på vilka övriga uppdrag (förutom förtroendeuppdrag i 

kommunen) samt andra betydelsefulla meriter och erfarenheter. 

 

Turistbolagets styrelse har tagit beslut om att driva ”Destination Inlandet” och ser därför 

att de som nomineras till bolaget har erfarenhet destinationsverksamhet. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar 

 

att nominera Henrik Ölvebo (mp) till Inlandsbanan Turism AB för en tid av 4 år. 

 

Propositionsordning  

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

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alrikssons förslag.  
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 KS/2015:162 -102 

 

§ 96 

Nominering till styrelsen för Inlandskommunernas ekonomisk förening 2015-2018  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nominera Henrik Ölvebo (mp) till Inlandskommunernas  ekonomisk förenings års-

stämma 21 maj 2015. 

 

Bakgrund 

Inlandstinget arrangeras i år den 21-22 maj 2015 i Strömsund. Inlandsbanans ekonomisk 

förenings årsstämma hålls den 21 maj 2015.  

 

Nominering ska skickas senast den 13 april 2015. 

 

Beslutsunderlag 

1. Inlandskommunerna ekonomisk förening, skrivelse 2015-02-18. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar 

 

att nominera Henrik Ölvebo (mp) till Inlandskommunernas  ekonomisk förenings års-

stämma 21 maj 2015. 

 

Propositionsordning 1 

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

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alrikssons förslag.  
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 KS/2014:550 -102  

 

§ 97 

Val av adjungerad ledamot till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Paula Lohiniva (sd) till adjungerad till kommunstyrelsens samhällsplanerings-

utskott. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2015 § 4 att utse samhällsplaneringsutskott 

samt två adjungerade och en representant adjungerad från sverigedemokraterna. 

 

Föreligger val av representant från Sverigedemokraterna (sd). Sverigedemokraterna har 

via e-post meddelat att de föreslår Paula Lohiniva (sd) till adjungerad i samhälls-

planeringsutskottet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen 2015-01-13 § 4. 

2. Skrivelse från Sverigedemokraterna 2015-03-16. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar 

 

att utse Paula Lohiniva (sd) till adjungerad till kommunstyrelsens samhällsplanerings-

utskott. 

 

Propositionsordning 1 

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

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alrikssons förslag.  
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 KS/2014:549 -102 

 

§ 99 

Val av andre vice ordförande till kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att utse en andre vice ordförande till kommunstyrelsen, 

 

att revidera kommunstyrelsens reglemente utifrån valet, 

 

att årsarvode ej ska utgå. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Föreligger val av andre vice ordförande i kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 mars 2015 att lämna ärendet öppet till 

kommunstyrelsen den 23 mars 2015. 

 

Förslag till beslut 

 

att föreslå kommunfullmäktige att utse en andre vice ordförande, 

 

att revidera kommunstyrelsens reglemente utifrån valet, 

 

att årsarvode ej ska utgå. 

 

Yrkande 

 

Lars Alriksson (m) yrkar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att utse en andre vice ordförande i kommunstyrelsen, 

 

att revidera kommunstyrelsens reglemente utifrån valet, 

 

att årsarvode ej ska utgå. 
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Birgitta Larsson (s) yrkar 

 

att proportionell valmetod tillämpas vid val av kommunstyrelsens andre vice ord-

förande, i enlighet med förfaringssätt som tillämpades vid val till nämnder och styrelser 

för mandatperioden 2015-2018, som genomfördes vid kommunfullmäktige 2014-12-08, 

 

att valet av kommunstyrelsens andre vice ordförande väljs utifrån samma förfaringssätt 

som genomförts för övriga nämnder och styrelse där en andre vice ordförande valdes för 

tiden 2015-2018, dvs kommunfullmäktige och socialnämnden och där dessa val till-

delades oppositionen, 

 

att utse en andre vice ordförande till kommunstyrelsen, 

 

att revidera kommunstyrelsens reglemente utifrån valet, 

 

att årsarvode ej ska utgå. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut under 

proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  

beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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 KS/2014:717 -003 

 

§ 98 

Motion av Paula Lohiniva (sd) och Eric Palmqvist (sd) om insynsplatser för ökad 

demokrati  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen.  

 

Bakgrund 

Motion av Paula Lohiniva (sd) och Eric Palmqvist (sd) har inkommit angående inför-

andet av insynsplatser i nämnderna i syfte att öka demokratin. I kommunallagen 

(1991:900) (KL) 4 kap. 23 § framgår att fullmäktige får besluta att en förtroendevald 

som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens  

sammanträden och delta i överläggningarna men inte besluten. Den förtroendevalde 

skall även ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. I kommentarerna till nämnda 

paragraf framgår att syftet med närvarorätten är tudelat. Dels att företrädare för små-

partier skall ges insyn i nämndsarbetet samt att kommunalråd av samordningsskäl skall 

kunna närvara i nämnder där de inte är invalda.  

 

Kommunledningskontoret har vid ett tidigare tillfälle varit i kontakt med Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, i ett liknande ärende. SKLs förbundsjurist bedömde då 

att en fullmäktigeledamot som ej är ledamot i en nämnd inte kan adjungeras till en plats 

i nämndens utskott. Däremot kan ledamoten ges en insynsplats i nämnden. Viktigt att 

notera är att i KL 6 kap. 19 a § framgår att en nämnds sammanträden alltid skall hållas 

inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller vid ärenden som 

omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

Det kommunala självstyret bygger på demokratisk grund (KL 1 kap 1 §). Grundläg-

gande i en demokrati är likhet inför lagen, fria val och att varje röst är lika mycket värd. 

I syfte att förstärka den kommunala demokratin finns därför möjligheten för kommun-

fullmäktige att besluta om närvarorätt för förtroendevalda i nämnder där de ej är leda-

möter i syfte att företrädare för små partier skall ges möjlighet till insyn och därmed 

utöva demokrati. Enligt regeringsens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya 

seklet, gäller demokratin som grundläggande princip för alla kommuner, men hur den 

utformas konkret är i stor utsträckning upp till kommunen själv att besluta om. 
1
 

 

 

                                                 
1
 Prop. 2001/02: 80 Demokrati för det nya seklet, 2002 Stockholm. ss 73 
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Vid beredningen av motionen framkommer att komplexiteten gällande ett införande av 

insynsplatser i nämnderna och styrelsen är än mer omfattande än att enbart fullmäktige 

får besluta att sådana insynsplatser skall tillhandahållas. Vid ett sådant beslut behöver 

alla nämnders och styrelsens reglementen samt arvodesreglementet revideras omgående. 

Gällande ersättningsformen så behövs en grundligare översyn göras av eventuella  

ersättningsformer för sådana insynsplatser samt en genomgång av vilka sammanträden, 

förrättningar och även ärenden som en sådan insynplats skulle vara berättigad att när-

vara vid. Då Gällivare kommun inte tidigare haft insynsplatser av den omfattning som 

motionärerna föreslår skulle frågan behöva utredas än mer och vidare än vad som är 

möjligt inom ramen för beredningen av en motion. Syftet med insynsplatserna är, både 

enligt vad som skrivs i KL och intentionerna av motionärerna, att öka demokratin  

genom att ge fler partier insyn i nämndernas och styrelsens arbeten. Med hänvisning till 

den demokratiska aspekten borde en sådan viktig frågeställning även skickas ut på  

remiss till alla partier i kommunfullmäktige samt möjligtvis även nämnderna. Nämn-

derna lyder under fullmäktige, men viktigt att ha i åtanke är att nämnderna är de  

politiska organ som handhar ärenden på detaljnivå och bäst känner till sin egen  

verksamhet och förvaltning.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

I dagsläget finns ett parti representerat i fullmäktige som inte har någon ledamot eller 

ersättare i en nämnd eller styrelsen. Motionens första att-sats formulerar att representa-

tion skall ges i nämnderna. Då inga specifika nämnder angetts tolkar utredningen detta 

som att insynsplats skall beredas i samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen.  

Gällivare kommun har i dagsläget sju nämnder inklusive valnämnden och kommun-

styrelsen.  

 

Som tidigare beskrivits finns idag ingen tydlig vägledning i arvodesreglementet  

gällande eventuella insynsplatser. Därför är de ekonomiska konsekvenserna svår-

beräknade och i behov av att ses över i en grundligare utredning. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Möjlighet till insynsplats för småpartier är samstämmigt med grunden för ett demokra-

tiskt samhälle. Ökad demokrati gynnar alla medborgare, även barn och ungdomar, på ett 

positivt sätt. Ungdomsrådet har inte varit remissinstans. En större utredning av frågan 

möjliggör att ungdomsrådet samt övriga samrådsorgan under kommunstyrelsen kan ges 

möjlighet att yttra sig. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen.  
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Beslutsunderlag 

1. Motion.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 § 40. 

 

Yrkande 

 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

 

att avslå motionen.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Lars Alriksson m fl förslag.  
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 KS/2015:106 -773 

 

§ 100 

Motion av Clary Persson (s) och Birgitta Larsson (s) - Gratis broddar till äldre  

över 65 år  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ärendet återremitteras till socialnämnden och kommunala pensionärsrådet för  

synpunkter. 

 

Bakgrund 

En motion har inkommit med förslag om att införa broddar för alla äldre över 65 år samt 

att utreda frågan med intentionen att broddar ska kunna erbjudas målgruppen redan 

denna vinter.  

 

Den 1 november 2014 var folkmängden i Gällivare kommun totalt 18 252 personer, 

varav 4 433 personer som var 65 år eller äldre. Dessa 18 252 personer är enligt  

Kommunallagen (KL)(1991:900) medlemmar på lika villkor i Gällivare kommun.  

Enligt KL 2 kap. 2 § ska kommunen behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 

sakliga skäl för något annat, den så kallade likställighetsprincipen. Av kommentarerna 

till para-grafen framgår att principen innebär att det inte är tillåtet för kommunen att 

särbehandla vissa grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Principen 

innebär för visso inte något absolut förbud mot att kommunen vid ett visst tillfälle till-

handahåller en tjänst, i detta fall broddar, enbart till en viss grupp medlemmar. Däremot 

medför det att kommunen är skyldig att vid senare tillfälle även bereda övriga med-

lemmar samma nytta. Det medför att om Gällivare kommun väljer att erbjuda broddar 

till alla äldre än 65 år måste kommunen även vara beredd att erbjuda övriga kommun-

medlemmar samma förmån.  

 

Till detta resonemang kan även kopplas vad som framgår av KL 2 kap. 1 § om  

kommunens allmänna befogenheter. Det kan inte med säkerhet antas att tillhanda-

hållandet av broddar faller inom kommunens allmänna kompetens, det vill säga en  

angelägenhet som kommunen får ha hand om. Gränsdragningen gentemot exempelvis 

landstingets verksamhet är inte alltid solklar, och att tillhandahålla broddar kan anses 

vara ett exempel på en sådan angelägenhet som är svår att avgöra vem som skall till-

handahålla.  

  

Ekonomiska konsekvenser 

Gällivare kommun har i dagsläget inget avtal angående inköp av broddar, varken till 

personal eller till medborgare. De ekonomiska konsekvenserna beräknas därför utifrån  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  229 (230) 

 

 2015-03-23  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

vad broddar kostar i dagligvaruhandeln. Beräkningsexemplet utgår från priset på ett par 

broddar, Apotekets halkskydd flexibel, som i Nationalföreningen för trafiksäkerhetetens 

främjandes (NTF) test av halkskydd fått bäst i test. Priset för dessa broddar är 189 kr 

paret. Vid inköp till enbart kommunmedborgare över 65 år blir den beräknade  

kostnaden: 

189 kronor/st * 4 433 personer = 837 837 kronor 

 

För inköp till hela befolkningen blir den beräknade kostnaden: 

189 kronor/st * 18252 personer = 3 449 628 kronor 

 

För inköp till del av befolkningen över 5 år, dvs. alla äldre än 5 år ges möjlighet att få 

broddar ser beräkningen för kostnaden ut som följer: 

17 395 personer i åldern 5 år - 95< år. 189 kronor/st * 17395 personer 5 år < = 3 287 

655 kronor 

 

Enligt KL 8 kap. 12 § skall fullmäktige vid beslut om en utgift under löpande budgetår 

anvisa hur utgiften skall finansieras. I dagsläget finns inte utrymme att under budgetåret 

2015 finansiera broddar till befolkningen i kostnadsstorleken 837 837 kronor- 3 449 628 

kronor. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Motionärernas förslag grundar sig i att erbjuda broddar till alla över 65 år. Det medför 

inga konsekvenser för barn och ungdomar. Ungdomsrådet har ej varit remissinstans. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med hänvisning till att det är oklart om ärendet faller inom  

kommunens allmänna befogenheter samt att det utifrån likställighetsprincipen inte går 

att erbjuda broddar enbart till målgruppen äldre över 65 år.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 § 41. 

 

Yrkande 

Jeanette Wäppling (v) yrkar 

 

att ärendet återremitteras till socialnämnden och kommunala pensionärsrådet för  

synpunkter. 

 

Propositionsordning 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  230 (230) 

 

 2015-03-23  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.  

  

/ 


