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Plats och tid Almen, sammanträdesrum Stora Almen,   

2016-06-07, kl. 10:00 - 14:35 

 
Beslutande Jeanette Wäppling (V)  

Lars Alriksson (M) 
Fredric Olofsson (MaV) 

Benny Blom (M) 
Bernt Nordgren (NS) 
Henrik Ölvebo (MP) 

Maria Åhlén (S) 
Birgitta Larsson (S) 

Tomas Junkka (S) 
Magnus Johansson (S)  
Clary Persson (S) tjg ers  

Monica Nordvall Hedström (M) 
tjg ers kl. 12.00-12.05, § 164 

Gun Isaxon (MaV) tjg ers  
kl. 14.10-14.15, § 198  
 

Ordförande 

Vice ordförande 
 

Ej tjänstgörande  
ersättare 

 

Monica Nordvall Hedström (M), kl. 10.00-14.35 
Gun Isaxon (MaV), kl. 10.00-14.35 

Pernilla Fagerlönn (V), kl. 10.00-12.00 
  

Övriga deltagande Ann-Katrin Karlsson  

Rolf Wennebjörk  
Marika Rissanen Korpi, § 154 

Eva Martinsson, § 154 
Antero Ijäs, § 154 
Rune Blomster, § 154 

Anders Åhl, § 154 
Göran Sandström, §§ 154, 181-

201 
Henrik Jakobsson, §§ 181-201  
 

Kommunsekreterare 

T.f. kommunchef 
Förvaltningschef Soc 

T.f. förvaltningschef BUoK 
Förvaltningschef MoB 
Förvaltningschef SoT 

T.f. förvaltningschef KLK 
Ekonomichef 

 
Ekonom 

Utses att justera 
 

Clary Persson  

Justeringens plats  

och tid 

Förvaltningsbyggnaden, 2016-06-08, kl. 15:00 

 
 

Underskrifter Sekreterare  

________________________ 
Ann-Katrin Karlsson  

 

Paragraf  §154 - §201 

 Ordförande  
________________________ 

Jeanette Wäppling  
 

 Justerande  
________________________ 
Clary Persson  
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 BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 

Paragraf  §154 - §201 
 

Organ Kommunstyrelsen  

 

 

Sammanträdesdatum 2016-06-07  

 

 

Anslags uppsättande  2016-06-09  Anslags nedtagande 
 

2016-07-01  

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 

 

Underskrift  
____________________________________ 

Ann-Katrin Karlsson  
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§ 158 329 

Information till kommunstyrelsen om samhällsomvandlingen 329 

§ 159 330 
Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information 330 

§ 160 331 
Kommunchefens rapport 331 

§ 161 332 
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§ 154 

 
Budgetuppföljning 

 
KS/2016:9   042 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att med tanke på utfallet till perioden (-18 mkr) och den totala prognosen 
till årsskiftet på ca – 8 miljoner anser vi att ytterligare insatser för att nå 

en ekonomi i balans måste vidtas snarast inom framförallt socialnämnden 
och barn-, utbildning- och kulturnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta 

upp information angående budgetuppföljning.  
 
T.f. Kommunchef Rolf Wennebjörk samt förvaltningscheferna Rune 

Blomster, service- och teknikförvaltningen, Marika Rissanen Korpi, social-
förvaltningen, Lennart Johansson, samhällsbyggnadsförvaltningen,  

t.f. förvaltningschef Eva Martinsson barn-, utbildning- och kulturförvalt-
ningen, Antero Ijäs miljö- och byggförvaltningen samt t.f. förvaltnings-

chef Anders Åhl kommunledningskontoret informerar om budget. 
 
Marika Rissanen Korpi informerar; 

att förvaltningen arbetar intensivt med att sänka budgetavvikelsen på 
vård-och omsorgsboende men utfallet visar att man lyckats stävja utök-

ning av kostnader vid 2 pilotområden men i övrigt fortsätter avvikelsen 
inom avdelning för vård och omsorg. Förvaltningens satsning på beman-
ningsplanering visar effekt och i dagsläget kommer förvaltningen inte 

sätta in några punktåtgärder för att hålla budgeten i balans. Bistånds-
enhetens underskott visar kostnadskonsekvenser som tillhör före-

gående budgetår och slår mest ut på pågående år. Detta stävjas med 
restriktiv hållning till tjänsteköp och rätt kontering. 
 
Eva Martinsson informerar;  
att förskolorna visar redan stor negativ avvikelse p.g.a. tjänster över 

budget, prognos - 1 184.  
Grundskolorna har en stor negativ avvikelse, - 2 025 tkr, dock förväntas 

ännu intäkter från 2015 med 1 044 tkr. Förberedelseklass står för en stor 
del av avvikelsen, - 1 383 tkr, både p.g.a. förväntade inbetalningar för 
2015, samt då barn-, utbildning- och kulturnämnden ersätts i efterskott 

av Migrationsverket. Prognos - 2 025 tkr p.g.a. tjänster över budget, 
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måltidspersonal och måltider prognos -300 tkr. Kulturprojektet inväntar 
intäkter för 2015 på 1 162 tkr. Förvaltningen har i uppdrag att arbeta för 

att få en budget i balans. 
 

Antero Ijäs informerar; 
att överskottet beror i huvudsak på periodens fakturerade miljötillsyns-

avgifter och livsmedelstillsynsavgifter samt bygglovsavgifter. 
 
Rolf Wennebjörk informerar;  

att avvikelsen på 1 333 tkr på kommunstyrelsen beror till största delen 
på oförbrukade medel för sociala investeringar. För närvarande finns det 

inte något projekt inom den verksamheten och vår bedömning är att hela 
beloppet 2 000 tkr kommer att vara oförbrukat vid årets slut. Tjänsten 
miljöstrateg är tillsatt och budget kommer att flyttas till kommunled-

ningskontorets personalbudget nästa månad. 
 

Ersättning från Myndigheten för skydd och beredskap betalas ut årligen 
till kommunerna senast den 30 juni för innevarande verksamhetsår. 
Kostnaderna mot verksamhet 2751 kommer under de tre sista kvartalen.  

 
Rekvirering av medel från migrationsverket för evakueringsboenden är 

gjord. Det kommer dock att finnas en viss eftersläpning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen följer budget, inga större avvikelser. 

 
Anders Åhl informerar; 

att inga större avvikelser föranleder någon åtgärd. IT-enhetens kredite-
ringar från Telia bör dock bevakas att det följer uppskattad nivå på åter-
betalningen. 

 
Rune Blomster informerar; 

att service- och teknikförvaltningens ledning ger ett överskott på grund 
av obesatta tjänster samt färre utredningsuppdrag. Projekt och samord-
ning ger ett överskott på grund av sjukskriven personal och vakant tjänst 

samt lägre kostnader för gemensam fordonshantering. Hyrorna gav också 
högre intäkt än budgeterade. Teknikavdelningen visar underskott p.g.a. 

höga kostnader för snöröjning. Underskottet för snöröjning är dock  
3,4 miljoner vilket är en halvering av kostnaden i förhållande till före-
gående år.  

Service och fritidsavdelningen visa ett underskott främst på grund av  
eftersläpander rekvieringar på arbetsmarknadsenheten.  

Räddningsavdelningen visa ett underskott beroende på ej budgeterade 
lönekostnader för personal vid larmcentralen samt utköp personal. Flyget 

visa stort underskott på grund av statsbidrag på drygt 10 mil kr, inte är 
utbetalt.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  322  (414) 
   
 

 

2016-06-07  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Service- och teknikförvaltningen som helhet visar ett underskott. Under 
april hade vi ett överskott. Vi måste framöver få bättre periodisering av 

intäkter och kostnader så att redovisningen blir mer relevant. 
 

Affärsverksamheten bedöms gå mot budget. 
 

Underlag 
1. Budgetuppföljning tom april 2016. 
2. Uppföljning av investeringar april 2016. 

 
Yrkande   

Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) 
 
att med tanke på utfallet till perioden (-18 mkr) och den totala prognosen 

till årsskiftet på ca – 8 miljoner anser vi att ytterligare insatser för att nå 
en ekonomi i balans måste vidtas snarast inom framförallt socialnämnden 

och barn-, utbildning- och kulturnämnden. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Birgitta Larsson m.fl. förslag. 
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§ 155 
 

Delgivningar 

 
KS/2015:804   260 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar 

 
1. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 

 
2016:17 – Budgetförutsättningar för åren 2016-2019. 

2016:18 – Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016. 
2016:26 – Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2016. 
2016:27 – Vägledning för erhållande av statsbidrag för ökat bostads-

byggande. 
 

2. Ks 2016:454/106 
 
Norrbotten kommuner har den 9 maj 2016 inkommit med beslut om 

medlemskommunernas avgifter för år 2017. Avgiften är oförändrad. 
 

3. Ks 2016:334/047 
 
Sametinget har den 11 mars 2016 beslutat om utbetalning till Gällivare 

kommun för år 2016, 1 160 000 kr avseende statsbidrag gällande åtgär-
der för nationella minoriteter. 

 
4. Ks 2015:804/260 
 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 28 april 2016 beslutat om dispens för 
Friluftsfrämjande Gällivare-Malmberget att utföra röjningsarbete inom 

Dundrets naturreservat, Gällivare kommun. 
 
5. Ks 2016:260/005 

 
Ansökan daterad 2016-02-18 till Tillväxtverket avseende projekt ”Orts-

sammanbindande nät, Gällivare kommun, sträcka 13 och 14”, samt med-
finansieringsintyg. 
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6. Ks 2016:444/219 
 

Boliden Mineral AB har den 4 maj 2016 inkommit med information om 
förlängning av arbetsplan till och med 2016-12-30, för undersöknings-

arbete inom undersökningstillståndet Nautanen 1001. 
 

7. Ks 2016:56/042 
 
Killingi Byggnadsförening Folkets Hus UPA har den 26 april 2016 in-

kommit med verksamhetsberättelse för år 2015. 
 

8. Ks 2016:56/042 
 
Hakkas Folkets husförening har den 27 april 2016 inkommit med verk-

samhetsberättelse för år 2015. 
 

9. Ks 2016:31/107 
 
IT-Norrbotten har den 29 april 2016 inkommit med verksamhetsberät-

telse för år 2015. 
 

10. Ks 2016:26/107 
 
Gällivare Energi AB, protokoll 2016-03-29 och 2016-04-20. 

 
11. Ks 2016:25/107 

 
TOP Bostäder AB, protokoll 2016-03-18. 
 

12. Ks 2016:45/106 
 

Brottsförebyggande rådet, Gällivare, minnesanteckningar 2016-05-04. 
 
13. Ks 2016:42/265 

 
Laponia, protokoll Laponiatjuottjudus Partsråd 2016, 2016-03-15. 

 
14. Ks 2016:39/103 
 

Norrbottens Kommuner, Nyhetsbrev 3 maj 2106. 
 

15. Ks 2016:44/107 
 

Inlandsbanan AB, Nyhetsbrev 2016-04-22, 2016-04-26 och 2016-05-12. 
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16. Ks 2016:43/107 
 

Inlandskommunerna ekonomisk förening, protokoll 2016-04-15. 
 

17. Ks 2016:450/864 
 

Filmpool Nord har den 29 april inkommit med verksamhetsberättelse för 
år 2015. 
 

18. Ks 2016:466/250 
 

Advokatfirman Åberg & Co har den 2 maj 2016 inkommit med förslag till 
överenskommelse rörande punkten 12 i samarbetsavtalet med LKAB. 
 

19. Ks 2016:466/250 
 

LKAB har den 11 maj 2016 inkommit med en skrivelse avseende över-
enskommelsen gällande Gällivare kommuns verksamhetslokaler. 
 

20. Ks 2016:466/250 
 

Gällivare kommuns kommunalråd och vice kommunalråd har den 17 maj 
2016 undertecknat en skrivelse ställd till LKAB:s styrelseordförande  
gällande ensidigt erbjudande från LKAB genom brev den 11 maj 2016. 

Expedierat den 18 maj 2016. 
 

21. Protokoll har inkommit från: 
 
Barn-, utbildning och kulturnämnden 2016-04-19. 

Service- och tekniknämnden 2016-04-19 och 2016-04-28. 
Socialnämnden 2016-04-19. 
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§ 156 
 

Delegationsanmälningar 

 
AlkT/2016:10   702 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Anmälningar 

 
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen 

fattat följande beslut 
 

1. Ks 2016:411/422 
2016-04-25, Synpunkter till Havs- och vattenmyndighetens regerings-
uppdrag angående översyn av förordningen om fisk- och musselvatten 

(SFS 2001:554), Dnr: 3239-2015. 
 

2. Ks 2016:10/702 
2016-05-13, Tillstånd för JTA Lakkapää AB för servering av alkohol-
drycker till allmänheten under perioden 2016-05-19—2016-05-21. 

 
3. Ks 2016:11/702 

2016-04-26, Tillstånd för Sole Adenture & Event AB för servering av  
alkoholdrycker till allmänheten under perioden 2016-04-28— 
2016-05-01. 

 
Kommunchefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 

beslut 
 
4. Ks 2016:470/041 

2016-05-17, Omdisponering av medel inom kommunstyrelsens ram  
gällande 1,0 tjänst miljöstrateg. 

 
Utvecklingschefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 
beslut 

 
5. Ks 2016:378/141 

2016-04-19, att bevilja Sole Event bidrag med 45 000 kr för genom-
förande av Sommargympa och Boot Camp sommaren 2016. 
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6. Ks 2016:449/141 
2016-05-10, att bevilja kulturverksamheten bidrag med 26 000 kr för 

uppdraget att genomföra medborgarceremoni för nya svenska medbor-
gare. 

 
7. Ks 2016:399/042 

2016-05-04, att bevilja Nattavaara Handel & Service ekonomisk förening 
bidrag med 45 000 kr för utveckling av butiken i Nattavaara. 
 

8. Ks 2016:419/141 
2016-04-26, att bevilja Företagsbolaget bidrag med 11 000 kr till  

arrangemanget Kvinnodag på Dundret. 
 
Handikappkonsulenten har på delegation av kommunstyrelsen fattat  

följande beslut 
 

9. Ks 2016:424/753 
2016-04-26, att utbetala grund- och aktivitetsstöd till handikappföre-
ningar för år 2016 i enlighet med kommunstyrelsens regler och riktlinjer 

enligt följande: 
 

Föreningen Gällivare HjärtLung  13 640 kr 
DHR – De handikappades riksförbund  10 350 kr 
Föreningen för utvecklingsstörda barn,   21 300 kr 

unga och vuxna (FUB) 
Hörselskadades förening (HRF)  12 400 kr 

Demensföreningen Gällivare   15 360 kr 
Gällivare strokeförening   10 720 kr 
Astma Allergiförening   12 280 kr 

Gällivare-Malmbergets diabetesförening  11 760 kr 
Synskadades riksförbund Gällivare (SRF)   9 150 kr 

Reumatikerföreningen   12 800 kr 
Summa           129 760 kr  
 

Handläggaren för lotteritillstånd har på delegation av kommunstyrelsen 
fattat följande beslut    

  
10. Ks 2016:362/800 
2016-05-11, att bevilja Ullatti idrottsförening lotteriverksamhet under  

perioden 2016-05-11—2019-05-10. 
 

11. Protokoll har inkommit från: 
 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-04-21. 
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§ 157 
 

Kurser, konferenser samt återkoppling 

 
KS/2016:12   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att kommunstyrelsens ledamöter har möjlighet att anmäla sig till Norr-

bottenskonferensen 19 augusti 2016,  
 
att anmälan sker till kommunalråds- och kommunchefssekreteraren. 

 
Ärendebeskrivning 

Norrbotten Läns Landsting inbjuder till Norrbottenskonferensen, fredag 
19 augusti 2016 på Nordkalottens konferenscentrum i Luleå. Anmälan 

senast 10 augusti 2016. Konferensen är kostnadsfri. 
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§ 158 
 

Information till kommunstyrelsen om samhällsomvandlingen 

 
KS/2016:8   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar Jeanette Wäppling (V), Lars  

Alriksson (M) och Birgitta Larsson (S) om de fortsatta förhandlingarna 
med LKAB gällande samhällsomvandlingen.  
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§ 159 
 

Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information 

 
KS/2016:13   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta 

upp information från de kommunala råden samt annan aktuell informat-
ion. 

 
Pernilla Fagerlönn (V) informerar från samrådsgruppen för minoritets-

språks möte 1 juni 2016. 
 
Bernt Nordgren (NS) informerar från Inlandsbanan (IBAB) och det nya 

ägardirektivet. 
 

Maria Åhlén (S) informerar från Ungdomsrådets möte 25 maj 2016. 
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§ 160 
 

Kommunchefens rapport 

 
KS/2016:3   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar Rolf Wennebjörk, t.f. kommunchef, 

om pågående ärenden och aktuella händelser.  
 

Rolf Wennebjörk rapporterar på kommunstyrelsen om: 
- Styrgrupper. 

- Servicecentralen. 
- Information från Migrationsverket. 
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§ 161 
 

Försäljning av tomter på Solbackenområdet, Koskullskulle 

 
KS/2016:451   272 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att fastigheten Koskullskulle 2:109 försäljs till Emil Olsson och  

AnnCamilla Jonnysdotter för en köpeskilling av 415 900 kronor 
 
att fastigheten Koskullskulle 2:113 försäljs till Tomas Nordström och  

Lina Nyström för en köpeskilling av 353 200 kronor 
 

att köparen förbinder sig att inom 3 år från tillträdesdagen på fastigheten 
ha färdigställt avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten anses fullgjord 

när miljö- och byggförvaltningen utfärdat slutbevis 
 
att om köparen inte fullgjort sina byggnadsskyldigheter inom överens-

kommen tid skall köparen till kommunen betala ett vite om 100 000 kro-
nor 

 
att köparen inte utan säljarens medgivande för överlåta fastigheten innan 
byggnadsskyldigheten är fullfjord. 

 
Ärendebeskrivning 

Detaljplan för ovanstående område har av kommunstyrelsen antagits 
2014-03-24 och vunnit laga kraft 2014-04-22. Inom området har av-
styckats 27 tomter med varierande storlek. 

 
Erbjudande om förvärv av tomterna har skickats ut till de i tomtkön som 

vid anmälan har meddelat att de är intresserade av tomter i Koskull-
skulle. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott har i beslut 2016-
05-26 beslutat att försälja 11 st tomter till intresserade i tomtkön samt 

beviljat LKAB förtur till 10 st tomter.  
 

2 st nya intresseanmälningar har inkommit. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
 

att fastigheten Koskullskulle 2:109 försäljs till Emil Olsson och  
AnnCamilla Jonnysdotter för en köpeskilling av 415 900 kronor 

 
att fastigheten Koskullskulle 2:113 försäljs till Tomas Nordström och Lina 

Nyström för en köpeskilling av 353 200 kronor 
 
att köparen förbinder sig att inom 3 år från tillträdesdagen på fastigheten 

ha färdigställt avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten anses fullgjord 
när miljö- och byggförvaltningen utfärdat slutbevis 

 
att om köparen inte fullgjort sina byggnadsskyldigheter inom överens-
kommen tid skall köparen till kommunen betala ett vite om 100 000 kro-

nor 
 

att köparen inte utan säljarens medgivande för överlåta fastigheten innan 
byggnadsskyldigheten är fullfjord. 
 

Underlag 
1. Avstyckningskarta. 
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§ 162 
 

Ansökan om minoritetsspråksmedel till kulturarrangemang för år 2016 

 
KS/2015:805   805 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att avsätta 210 000 kr under 2016 till kulturarrangemang, samiska, 

finska och meänkieli, 
 
att avslå 40 000 kr till biblioteket då biblioteken erhåller extra medel från 

staten till minoritetsspråkslitteratur, 
 

att varje projekt ansöks var och ett för sig i god tid före arrangemanget 
med en budget, 

 
att redovisning görs efter arrangemanget. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan från kulturförvaltningen för år 2016 inkom 2015-12-14, ansökan 

gällde 310 000 kr. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut  
2016-02-15 om 50 000 kr till ett arrangemang som skulle vara i februari 
och resterande belopp 260 000 kr skulle gå vidare till kommunstyrelsen. 

Medel 50 000 kr är ej utbetalda då redovisning ej har inkommit. 
 

Följande beslut är fattade under årens lopp. 
 
2012-01-25 § 7 Samrådsgruppens förslag till beslut: 

Att samrådsgruppen avsätter 265 000 kr till kulturarrangemang 
Att varje arrangemang ansöks i god tid före med kostnader 

Att fakturorna betalas, efter redovisning, från minoritetsspråksmedel. 
 
2012-05-07 § 73 Kommunstyrelsens beslut: 

Att ansökan av medel till arrangemangen lämnas in i god tid före med 
beräknade kostnader. 

 
2013-05-06 § 105 Kommunstyrelsens beslut: 
Att bevilja ansökan om medel till samisk bokbuss 95 000 kr. Fakturan för 

samisk bokbuss skickas till Nämnd och utredning, minoritetsspråk. 
Att avslå ansökan till projekten 2, 3 och 4, Samisk teater, Bo Lindberg 

och Torbjörn Ömalm, då dessa projekt redan är bokade av Samråds-
gruppen för minoriteter. 
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Att ansökan om medel till projekten 5 och 6, Tornedalsteatern och Vinter-
resa för yngre ska sökas var och en för sig med beräknade kostnader en-

ligt beslut KS 2012-05-07 § 73. 
 

I ”bakgrund” KS beslut 2013-05-06 § 105 framgår följande: 
Ansökan om minoritetsspråksmedel för kultursatsningar har sökts sedan 

år 2007 och har utbetalts till och med år 2011. 
2012-05-07 § 73, fem månader efter årets början har kommunstyrelsen 
fattat följande beslut att avsätta 265 000 kr från minoritetsspråksmedel 

till kulturarrangemang samt att ansökan om medel till arrangemangen 
lämnas in i god tid före med beräknade kostnader 

Detta har inte skett under 2012 varför inga medel har betalats ut. Hand-
läggaren för minoritetsspråk har varje år förklarat att redovisningen av 
de medel som beviljats under året ska ske i slutet av året. Ansökan om 

medel för nästkommande år ska ske före det år medlen ska användas. 
 

Under år 2013 har Kultur erhållit 279 000 kr. År 2014 erhållit 267 000 kr 
och år 2015 erhållit 248 000 kr. Ansökningarna och redovisning har 
kommit in kontinuerligt.   

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 24 maj 2016 § 123 att lämna 

ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 2016.    
 
Ekonomiska konsekvenser 

I budget 2016 finns 993 000 kr. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Möjliggör för barn och ungdomar att ta del av kulturverksamheten lö-
pande under 2016. I ansökan har kulturverksamheten fyllt i att pro-

grammet riktar sig till skola och allmänhet, ej förskola. 
 

Förslag till beslut 
Nämnd och utredning föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att avsätta 210 000 kr under 2016 till kulturarrangemang, samiska, 
finska och meänkieli, 

 
att avslå 40 000 kr till biblioteket då biblioteken erhåller extra medel från 
staten till minoritetsspråkslitteratur, 

 
att varje projekt ansöks var och ett för sig i god tid före arrangemanget 

med en budget, 
 

att redovisning görs efter arrangemanget. 
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Underlag 
1. 2012-01-25 Samrådsgruppens förslag till beslut § 7. 

2. 2012-05-07 Kommunstyrelsen § 73. 
3. 2013-05-06 Kommunstyrelsen § 105. 

 
Yrkande   

Benny Blom (M) yrkar  
 
att avsätta 210 000 kr under 2016 till kulturarrangemang, samiska, 

finska och meänkieli, 
 

att avslå 40 000 kr till biblioteket då biblioteken erhåller extra medel från 
staten till minoritetsspråkslitteratur, 
 

att varje projekt ansöks var och ett för sig i god tid före arrangemanget 
med en budget, 

 
att redovisning görs efter arrangemanget. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Bloms förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Benny Bloms förslag. 
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§ 163 
 

Revidering av styrdokument Lika rättigheter och möjligheter 

 
KS/2016:434   026 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta revideringen och byta ut dokumentet Lika rättigheter och möjlig-

heter 2013-2015 mot planen för Lika rättigheter och möjligheter 2016-
2018. 
 

Ärendebeskrivning 
Lika rättigheter och möjligheter utgör en plattform i allt arbete och ska 

säkerställa en god arbetsmiljö, trygghet, arbetsglädje och utveckling för 
alla medarbetare. Lika rättigheter och möjligheter är tillika kommunens 

interna jämställdhetsplan och är upprättad utifrån kommunplanen och 
det strategiska personalprogrammet, båda antagna av kommunfullmäk-
tige. 

 
Giltighetstiden för planen har gått ut, och nya föreskrifter har tillkommit 

som berör området. Utifrån det har vissa tillägg gjorts och styrdokumen-
tet har reviderats i text enligt bifogad jämförelsemall. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta revideringen och byta ut dokumentet Lika rättigheter och möjlig-

heter 2013-2015 mot planen för Lika rättigheter och möjligheter 2016-
2018. 

 
Underlag 
1. Lika rättigheter och möjligheter 2013-2015, KS/2012:539 – 026. 

2. Reviderad plan, Lika rättigheter och möjligheter 2016-2018, 
KS/2016:434 – 026. 

3. Jämförelse mellan nuvarande och ny lydelse i dokumenten. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 124. 
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Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  

 
att anta revideringen och byta ut dokumentet Lika rättigheter och möjlig-

heter 2013-2015 mot planen för Lika rättigheter och möjligheter  
2016-2018. 

 
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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§ 164 
 

Utredning räddningstjänstens organisatoriska tillhörighet 

 
KS/2016:189   001 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att skicka utredningen på remiss till berörda nämnder under juni månad 
2016, svar in senast 16 september 2016, 

 
att flytta fram beslut om räddningstjänstens organisatoriska hemvist till 

kommunstyrelsens möte den 24 oktober 2016. 
 
Jäv  

Benny Blom (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Gällivare Kommunstyrelse antog i februari 2015 utredningsdirektiv för en 
organisationsöversyn av Service- och teknikförvaltningen (KS § 52 

2015). I utredningsdirektiven anges att ”Det övergripande syftet är att 
tydliggöra förvaltningens uppdrag och organisation för att förbättra den 

interna effektiviteten. Vidare går att läsa att ”Utredningen ska utmynna i 
ett förslag om såväl den strukturella förvaltningsorganisationen som vilka 
funktioner som är nödvändiga för att fullfölja nämndens/ /förvaltningens 

uppdrag med effektivt resursutnyttjande och medborgarnas upplevelse 
av god service och kvalitet. Utredningen ska innefatta en kartläggning av 

nuvarande förvaltningsorganisation samt förslag om hur den nuvarande 
förvaltningsorganisationen kan anpassas.” Kommunstyrelsen uppdrog åt 

Kommunchefen att upphandla extern utredare för genomförande av 
översynsarbetet. Upphandlingen resulterade i att avtal tecknades med 
[i.o.h] Organisationsutveckling AB i Luleå om genomförande av över-

synen. 
 

Organisationsutveckling AB lämnade över sin rapport gällande organisat-
ionsöversynen av Service- och teknikförvaltningen den 23 juni 2015. I 

slutsatserna gällande service- och teknikförvaltningen föreslog utredaren 
att den organisatoriska strukturen och hemvist för Räddningstjänsten 

skulle övervägas och utredas vidare. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 februari om att anta direktiv för ut-

redning samt att kommunstyrelsen utser en från ledningen och en från 
oppositionen till politisk styrgrupp tillsammans med ordförande i berörda 

nämnder. Kommunchefen är sammankallande för styrgruppen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Utredaren föreslår att driftbudget för räddningstjänsten överflyttas från 

service- och tekniknämnden till miljö- och byggnämnden. Utredaren före-
slår också att kommunstyrelsen uppdrar service- och teknikförvaltningen 

att ta fram ett förslag på budget uppdelning av den del av investerings-
budgeten vid service- och tekniknämnden som finns för tyngre fordon 

som berör räddningstjänstens verksamhet för 2017 och framåt. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att öka den interna kvaliteten och effektiviteten är positivt för alla med-

borgare och då inte minst för barn och unga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att skicka utredningen på remiss till berörda nämnder under maj månad 
2016, 

 
att flytta fram beslut om räddningstjänstens organisatoriska hemvist till 

kommunstyrelsens möte den 19 september 2016,  
 
att informera arbetstagarorganisationerna om utredningen i enlighet med 

19 § MBL och inleda förhandling enlig 11 § MBL. 
 

Beslutsunderlag 
1. Direktiv. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-15 § 20. 

3. Kommunstyrelsen 2016-02-29 § 45. 
4. Utredning om räddningstjänsten organisatorisk tillhörighet. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 125. 
 
Yrkande   

Lars Alriksson (M) yrkar  
 

att skicka utredningen på remiss till berörda nämnder under juni månad 
2016, svar in senast 16 september 2016, 
 

att flytta fram beslut om räddningstjänstens organisatoriska hemvist till 
kommunstyrelsens möte den 24 oktober 2016. 

 
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  341  (414) 
   
 

 

2016-06-07  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 165 
 

Biblioteksplan 2015-2017 

 
KS/2014:742   880 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta förslaget till biblioteksplan för Gällivare kommun 2015-2018. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteks-

planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. Bibliotekslagen är en 
ramlag och innehåller inte uppgifter i detalj om vad som avses med allt. 

Lagstiftarnas tanke bakom bibliotekslagen är dock att planer för biblio-
teksverksamheterna skall gagna en jämnare nivå mellan olika lands-

ändar, samt möjliggöra nationell uppföljning, samordning och kvalitets-
utveckling. 
 

Biblioteksverksamheten, inklusive skolbiblioteken, i Gällivare kommun 
genomgick en granskning av kommunens förtroendevalda revisorer 2014. 

I svaret till revisorerna har barn-, utbildning- och kulturnämnden beslu-
tat, utifrån revisorernas rekommendation, att upprätta en biblioteksplan 
för Gällivare kommun. Förslag till biblioteksplan har upprättats och beslu-

tats av barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-12-09 § 103.  
 

Vid den uppföljande granskningen av revisorerna under april 2016 har 
uppmärksammats att biblioteksplanen inte gått vidare för antagande av 
kommunstyrelsen. Planen föreslås gälla 2015-2018, d.v.s. fyra år. Biblio-

teksplanen behöver antas av kommunstyrelsen då den bland annat berör 
samverkan med externa aktörer så som barnhälsovården (BVC). 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget till beslut medför ett tydliggörande av biblioteksverksamheten 
vilket kan få positiv påverkan på barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att anta förslaget till biblioteksplan för Gällivare kommun 2015-2018. 
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Underlag 
1. Biblioteksplan 2015-2018. 

2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 141209 § 103. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 126. 

 
Yrkande   

Lars Alriksson (M) yrkar  
 
att anta förslaget till biblioteksplan för Gällivare kommun 2015-2018. 

 
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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§ 166 
 

Svar till revisorerna gällande granskning av behörigheter och loggkontroll 
i socialnämndens verksamhetssystem 

 
KS/2016:380   007 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta det gemensamma svaret till de förtroendevalda revisorerna. 
 
Ärendebeskrivning 

Revisionen har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare  
kommun, granskat hanteringen av behörigheter och loggkontroller i  

socialnämndens verksamhetssystem. Syftet har varit att bedöma om  
socialnämndens och kommunstyrelsens arbete med behörigheter,  

åtkomster och loggkontroller i verksamhetssystemet hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. I granskningen har 
revisionen biträtts av sakkunniga från PwC kommunal sektor. 

 
I skrivelsen daterad den 4 april 2016 har svar begärts av kommun-

styrelsen och socialnämnden angående vilka åtgärder som avses vidtas 
med anledning av granskningen. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 24 maj 2016 § 127 att lämna 
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 2016. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Medför i dagsläget inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Medför i dagsläget inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att anta det gemensamma svaret till de förtroendevalda revisorerna. 
 

Underlag 
1. Revisionsrapport. 
2. Svar till revisorerna gällande granskning av behörigheter och logg-

kontroll i socialnämndens verksamhetssystem. 
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§ 167 
 

Antagande av detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, 
samt del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet 

 
KS/2016:245   214 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna granskningsutlåtandet, 
 
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt 

del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 
Ärendebeskrivning 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för 
att möjliggöra en nybyggnad av en Is- och evenemangsarena i Gällivare 

tätort. Is- och evenemangsarenans huvudsyfte är att möjliggöra idrotts-
verksamhet då avvecklingen av Malmberget innebär att den befintliga 
ishallen måste rivas. Byggnaden ska vara multifunktionell och till exem-

pel kunna användas vid större event. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-08 § 160 att detaljplanearbetet 
ska påbörjas. 
 

Förslag till detaljplan har under perioden 29 april till och med 22 maj 
ställts ut för granskning. 

 
Inkomna yttranden föranleder ingen väsentlig ändring av planförslaget 
efter granskning. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

En exploatering av ishall/evenemangshall kommer att medföra kostnader 
för framtagande av detaljplan, projektering samt uppförande och drift av 
anläggningen.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Föreslaget av placering av ishall/evenemangshall bidrar till positiva effek-
ter för barn och ungdomar, då centrumnära aktiviterer, mötesplatser och 
utbud förstärks. Behovet av en ny ishall är idag stort då befintlig ishall är 

i dåligt skick. 
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Förslag till beslut 

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

att godkänna granskningsutlåtandet, 
 

att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt 
del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet. 
 

Underlag 
1. Plankarta. 

2. Planbeskrivning. 
3. Granskningsutlåtande. 
4. Miljökonsekvensbeskrivning. 

5.1. PM Geoteknik Systemhandling. 
5.2. MUR Systemhandling. 

5.3. G-10-1-101. 
5.4. G-10-2S-101. 
5.5. G-10-2S-102. 

5.6. Bilaga 1_1 Siktanalyser. 
5.7. Bilaga 1_2 Rutinundersökning torv. 

5.8. Bilaga 2 Rapport provgropar. 
5.9. PM Kommentarer grundläggning. 
6. PM Dagvatten. 

7. PM Trafikutredning Gällivare Roslingsvägen. 
8. Samrådsredogörelse. 

 
Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  

 
att godkänna granskningsutlåtandet, 

 
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt 
del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet. 

 
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att avslå utlåtande samt 
 

att avslå att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 
2, samt del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområ-

det. 
 

att ett annat lämpligt område utses, ex Stationsområdet, 
 
att Sjöparksområdet utvecklas som ett grönområde/Folkets parkområde. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Birgitta Larssons förslag till 

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 

Henrik Ölvebos förslag. 
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§ 168 
 

Godkännande av fas projektutveckling med tillhörande dokument - Ny 
förskola Mellanområdet 

 
KS/2016:273   290 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde 15 juni 
2016. 
 

Ärendebeskrivning 
Projektet avser presentera avslutad fas projektutveckling med tillhörande 

dokument (projektdirektiv, projektplan, programhandling och program-
kalkyl) för godkännande. 

  
Projektdirektiv 
Detta är ”projektbeställningen” och utgör grunden för projektplanen.  

Beskriver projektets ramar. 
 

Projektplan 
Detta är projektets huvuddokument som i stora drag beskriver hur pro-
jektet är avsett att genomföras. Delar som beskrivs är bl.a. grunddata, 

projektleveranser, organisation, tidplan, risker, kalkyl. 
 

Programhandling 
Programhandlingen presenterar övergripande den nya förskolans tänkta 
utformning och funktioner gällande både byggnad och utemiljö. 

 
Programkalkyl 

Kalkylen utgår från programhandlingen och har en felmarginal på cirka 
20-30% av totalbeloppet. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
- 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En ny förskola på mellanområdet bedöms påverka denna grupp positivt. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
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att godkänna fas projektutveckling med tillhörande dokument (projekt-
direktiv, projektplan, programhandling och programkalkyl). 

 
Underlag 

1. Projektdirektiv. 
2. Projektplan. 

3. Programhandling. 
4. Programkalkyl. 
5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-05-26 § 63. 
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§ 169 
 

Beslut om samråd- Detaljplan för del av fastigheten Robsam 1:3 förskola 
Mellanområdet 

 
KS/2016:350   214 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna granskningshandlingarna för detaljplan för del av fastig-
heten Robsam 1:3. 
 

Ärendebeskrivning 
Inom centrala Gällivare är det idag brist på förskoleplatser då det sker en 

föryngring i befolkningsstrukturen, då fler barnfamiljer flyttar dit. Vidare 
pågår en samhällsomvandling i Gällivare till följd av gruvans expansion i 

Malmberget. Samhällsomvandlingen innebär att skolor, bostäder, fritids-
anläggningar m.m. kommer behöva rivas och hela Malmberget kommer 
på sikt att avvecklas. Därför föreslås en ny förskola med fem avdelningar 

med tillhörande friytor inom Mellanområdet. 
  

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att ge planmässiga förutsättningar 
för att möjliggöra en nybyggnad av en förskola inom Mellanområdet, intill 
Tallbackaskolan, norr om centrala Gällivare. Detta säkerställs genom  

användning S (Skola/Förskola) inom planområdet. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
En ny förskola på Mellanområdet bedöms påverka barn och ungdomar 

positivt. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

 
att godkänna granskningshandlingarna för detaljplan för del av fastighet-
en Robsam 1:3. 

 
Underlag 

1. Plankarta. 
2. Planbeskrivning. 
3. Samrådsredogörelse. 

4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-05-26 § 64. 
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Yrkande   

Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att godkänna granskningshandlingarna för detaljplan för del av fastig-
heten Robsam 1:3. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Blom m.fl. förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat i enlighet med Benny Blom m.fl. förslag. 
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§ 170 
 

Upphandling Repisvaara Södra Etapp 1, Gällivare kommun 

 
KS/2016:425   050 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde 15 juni 

2016.  
 
Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser nytt planområde i Gällivare kommun och entre-
prenaden omfattas i huvudsak av markarbeten samt anläggande av  

infrastruktur, vägar, gator, VA, belysning. Med anledning av det har in-
köpsfunktionen fått i uppdrag att upphandla entreprenör för ändamålet. 

 
Upphandlingen har annonserats och sista dag för anbud är 30 maj 2016. 
Sista sammanträdesdatum för Kommunstyrelsen är 7 juni 2016. Utvärde-

ring och förslag till beslut för antagande av entreprenör hinner inte fär-
digställas till sammanträdet i juni och nästkommande sammanträde är 

satt till september 2016. För att entreprenaden ska hålla tidplan förslås 
att Kommunstyrelsen ordförande ges delegation att fatta beslut om att 
anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna påverkar beställande avdelnings investeringsbudget. Be-
räknad entreprenadkostnad enligt beslutad investeringsbudget. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och 

ungdomar. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommun-
styrelsen besluta 

 
att kommunstyrelsen ordförande ges delegation att fatta beslut om att 
anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen. 

 
Underlag 

1. Förfrågningsunderlag daterad 2016-04-15. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-05-26 § 61. 
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§ 171 
 

Planbesked för del av fastigheterna Malmberget 8:1 och Malmberget 2:5 

 
KS/2016:307   214 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ge ett positivt planbesked för del av fastigheterna Malmberget 8:1 och 

Malmberget 2:5 under förutsättning att vägfrågan är löst för boende i 
Sikträsk, Harrå, Puoitak samt kommunikationer till centrala Malmberget, 
 

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra gällande detalj-
planer, stadsplan för västra ringen och byggnadsplan Gällivare Bandel 11 

m.fl. 
 

Ärendebeskrivning 
LKAB har inkommit med en ansökan om planbesked för del av fastig-
heten Malmberget 8:1 och Malmberget 2:5. Planläggningen innebär en 

ändring av stadsplan för västra Ringen samt ändring av del av byggnads-
plan för del av Gällivare Bandel till industrimark för gruvverksamhet. 

Detta är en förutsättning för att LKAB skall kunna söka bearbetnings-
koncession. 
 

För närvarande gäller stadsplan för västra ringen, Malmberget, antagen 
1983. I stadplanen är det aktuella området planlagt för allmänplats gata 

och park. För en del av området gäller även förslag till byggandsplan  
Gällivare Bandel 11 m.fl., Malmberget, antagen 1964. Området är plan-
lagt för allmänt ändamål i den befintliga byggnadsplanen. Fastigheterna 

Malmberget 8:1 och Malmberget 2:5 ägs av Gällivare kommun. 
 

Enligt den fördjupade översiktplanen för Gällivare, Malmberget och 
Koskullskulle, 2014-2032, anges området som Gruvindustri och bostäder. 
Detta innebär att gruvverksamhet tillåts enligt redovisade etapper. Innan 

dess tillåts bostäder och kompletterande service och verksamheter.  
Rekommendationerna i den fördjupade översiktsplanen är att befintlig 

bostadsbebyggelse bör avvecklas för att möjliggöra gruvans expansion. 
Gränsen mellan gruva och bebyggelse ska utgöras av en park eller ett 
grönområde som bidrar till ökad kvalitet och livsmiljö för de boende i 

västra Malmberget. 
 

Avvecklingen av Malmberget ska ske i etapper enligt samarbetsavtalet 
mellan Gällivare kommun och LKAB. I samarbetsavtalet punkt 1.6 anges 
att som en följd av den hittills bedrivna gruvverksamheten måste den 
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nuvarande markanvändningen inom stora delar av Malmbergets tätort 
upphöra och användningen ändras till industrimark för gruva. 

 
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö och mineralfyndigheter.  

 
Vid planläggning bör hänsyn tas till hur den berörda delen av Malmbergs-

leden och Puoitakvägen skall hanteras fram till området stängs av på 
grund av gruvverksamhet. Ett befintligt skidspår passerar genom områ-
det, detta måste hanteras i kommande planprocess. Inom området finns 

även en äldre tennisplan som idag används av skateboardåkare, detta 
bör även beaktas. 

 
Handläggning av detaljplanen kan påbörjas efter ett positivt planbesked. 
Tidpunkt då planläggningen enligt samhällsbyggnadsförvaltningens  

bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att ändra 
detaljplanen är i början av år 2017. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
LKAB bekostar planarbetet. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

På sikt när gruvbrytningen påverkar västra delen av Malmberget kommer 
en del av samhället avvecklas. Detta innebär att barn och ungdomar som 
går skola eller är bosatta i Malmberget kommer få sina vistelsemiljöer  

ersatta med nya. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

 
att ge ett positivt planbesked för del av fastigheterna Malmberget 8:1 och 

Malmberget 2:5 under förutsättning att vägfrågan är löst för boende i 
Sikträsk, Harrå, Puoitak samt kommunikationer till centrala Malmberget, 
 

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra gällande detalj-
planer, stadsplan för västra ringen och byggnadsplan Gällivare Bandel 11 

m.fl. 
 
Underlag 

1. Ansökan planbesked. 
2. Karta över detaljplaner som berörs. 

3. Skrivelse från LKAB. 
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-05-26 § 67. 
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Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att ge ett positivt planbesked för del av fastigheterna Malmberget 8:1 och 

Malmberget 2:5 under förutsättning att vägfrågan är löst för boende i 
Sikträsk, Harrå, Puoitak samt kommunikationer till centrala Malmberget, 

 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra gällande detalj-
planer, stadsplan för västra ringen och byggnadsplan Gällivare Bandel 11 

m.fl. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebo m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Henrik Ölvebo m.fl. förslag. 
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§ 172 
 

Förvärv av Vägmästaren 1, Gällivare 

 
KS/2015:606   252 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att förvärva fastigheten Gällivare Vägmästaren 1 för en köpeskilling om 

sexmiljoner (6 000 000) kronor, 
 
att anvisa medel till förvärvet samt för inskrivningskostnader om totalt 

sexmiljoneretthundratusen (6 100 000) kronor ur ramanslaget för explo-
atering, planarbete och samhällsomvandling, projekt 20 002, till investe-

ringskonto 16 101, 20012, samt    
 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhälls-
byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna för över-
låtelsens fullbordan nödvändiga handlingar.  

 
Reservation 

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

Ärendebeskrivning 
Svevia Fastighet AB har meddelat Gällivare kommun att bolaget är villig 

att överlåta fastigheten Gällivare Vägmästaren 1 för en köpeskilling om 
sexmiljoner (6 000 000) kronor. 
 

Förvärv av fastigheten bedöms nödvändigt för att erhålla mark i centrala 
Gällivare för bebyggande. 

 
Köpeskillingen bedöms som skälig mot bakgrund av den värdering som 
skett av fastigheten. 

 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 25 Mj 2016 § 62 

att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 
2016. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förutom utgiften för förvärvet av fastigheten innebär ett förvärv av  

fastigheten att Gällivare kommun träder i Svevia Fastighet AB:s ställe  
rörande intäkter och kostnader som löper på fastigheten vilket bedöms 
genera ett positivt driftnetto. 
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Förutom köpeskillingen uppkommer för genomförandet av förvärvet även 
inskrivningskostnader i form av stämpelskatt på 1,5 % av köpeskillingen 

och expeditionsavgift om 825 kronor. 
 

Medel till förvärvet samt till inskrivningskostnader föreslås anvisas ur  
ramanslaget för exploatering, planarbete och samhällsomvandling,  

projekt 20 002. Budgeterade medel inom ramanslaget uppgår innan  
förvärvet till 40 493 000 kronor.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förvärvet av fastigheten bedöms inte medföra några direkta konsekven-

ser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 

att förvärva fastigheten Gällivare Vägmästaren 1 för en köpeskilling om 
sexmiljoner (6 000 000) kronor, 

 
att anvisa medel till förvärvet samt för inskrivningskostnader om totalt 
sexmiljoneretthundratusen (6 100 000) kronor ur ramanslaget för ex-

ploatering, planarbete och samhällsomvandling, projekt 20 002, till in-
vesteringskonto 16 101, 20012, samt    

 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhälls-
byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna för över-

låtelsens fullbordan nödvändiga handlingar.  
 

Underlag 
1. Förslag till överlåtelseavtal presenteras vid 
kommunstyrelsens sammanträde.  

2. Kommunstyrelsen 2016-05-26 § 62. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-05-26 § 62. 

 
Yrkande 1 
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att förvärva fastigheten Gällivare Vägmästaren 1 för en köpeskilling om 

sexmiljoner (6 000 000) kronor, 
 
att anvisa medel till förvärvet samt för inskrivningskostnader om totalt 

sexmiljoneretthundratusen (6 100 000) kronor ur ramanslaget för ex-
ploatering, planarbete och samhällsomvandling, projekt 20 002, till in-

vesteringskonto 16 101, 20012, samt    
 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhälls-
byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna för över-
låtelsens fullbordan nödvändiga handlingar.  
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Propositionsordning 1 
Ordförande ställer förslag mot Bernt Nordgrens förslag mot Birgitta  

Larssons till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bernt  

Nordgrens förslag. 
 

Yrkande 2 
Birgitta Larsson (S) yrkar  
 

att Vägmästaren 1 detaljplaneläggs för ändamålet bostadsbebygelse. 
 

Lars Alriksson (M) yrkar  
 
att avslå Birgitta Larssons yrkande med anledning att kommunstyrelsens 

samhällsplaneringsutskott har tagit beslut att starta detaljplanearbetet 
för friidrottsarena samt bostäder i kvarteret Vägmästaren 1. 

 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer förslag mot Lars Alrikssons förslag mot Birgitta  

Larssons till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars  

Alrikssons förslag. 
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§ 173 
 

Tilläggsbudgetering inom barn-, utbildning- och kulturnämnden 

 
KS/2016:417   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att tilläggsbudgetera barn-, utbildning- och kulturnämnden med  

375 000 kr i driftbudget 2016 för att säkerställa garanterad undervisning 
i grundskolan ht 2016, 
 

att tilläggsbudgetera barn-, utbildning- och kulturnämnden med  
625 000 kr i driftbudget 2016 för att säkerställa behoven i förskole-

klass/fritidshem ht 2016, 
 

att medel tas från verksamhet 941 Ks förfogande drift (återstår innan  
beslut 1 874 tkr.) till ansvar 60010, verksamhet 4012 och aktivitet 626. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträde 2016-03-15 § 

37 beslutades att nämnden uppdrar åt barn-, utbildning- och kulturför-
valtningen att inkomma med en skrivelse i syfte att beskriva problema-
tiken gällande den ekonomiska situationen kopplat till resursfördelningen 

inom förskoleklass och fritidsverksamhet läsåret 2016/2017.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen beskriver de ekonomiska  
konsekvenserna i den separata skrivelsen till nämndens sammanträde 

den 19 april 2016.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen beskriver konsekvenserna för 
barn och unga i den separata skrivelsen till nämndens sammanträde den 

19 april 2016.  
 

Förslag till beslut    
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att tilläggsbudgetera barn-, utbildning- och kulturnämnden med  
375 000 kr i driftbudget 2016 för att säkerställa garanterad undervisning 

i grundskolan ht 2016, 
 
att tilläggsbudgetera barn-, utbildning- och kulturnämnden med  
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625 000 kr i driftbudget 2016 för att säkerställa behoven i förskole-
klass/fritidshem ht 2016, 

 
att medel tas från verksamhet 941 Ks förfogande drift (återstår innan  

beslut 1 874 tkr.) till ansvar 60010, verksamhet 4012 och aktivitet 626. 
 

Underlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-19 § 62. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 128. 

 
Yrkande   

Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och 
Birgitta Larsson (S) 
 

att tilläggsbudgetera barn-, utbildning- och kulturnämnden med  
375 000 kr i driftbudget 2016 för att säkerställa garanterad undervisning 

i grundskolan ht 2016, 
 
att tilläggsbudgetera barn-, utbildning- och kulturnämnden med  

625 000 kr i driftbudget 2016 för att säkerställa behoven i förskole-
klass/fritidshem ht 2016, 

 
att medel tas från verksamhet 941 Ks förfogande drift (återstår innan 
beslut 1 874 tkr.) till ansvar 60010, verksamhet 4012 och aktivitet 626. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgren m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Bernt Nordgren m.fl. 

förslag. 
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§ 174 
 

Förordnande av Gällivare flygplats som en Service of General Economic 
Interest (SGEI) 

 
KS/2016:478   533 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta SGEI-förklaring för Gällivare flygplats i enlighet med den offici-
ella handlingen, beslutsbilaga 1. Förordnandet gäller i tio år från och med 
kommunfullmäktiges beslutsdatum, 

 
att beslutet delges Trafikverket för kännedom. 

 
Ärendebeskrivning 

Från och med 2016-04-01 gäller, som ett nytt villkor för bidrag enligt 
förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser, att 
Gällivare flygplats omfattas av ett förordnande i enlighet med Europeiska 

kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december om tillämpningen 
av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på 

statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas 
vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 

att anta SGEI-förklaring för Gällivare flygplats i enlighet med den offici-
ella handlingen, beslutsbilaga 1. Förordnandet gäller i tio år från och med 

kommunfullmäktiges beslutsdatum, 
 
att beslutet delges Trafikverket för kännedom. 

 
Underlag 

1. Fastställande i form av officiell handling av Gällivare Flygplats. 
2. Bilaga 1. 
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Yrkande   
Benny Blom (M) yrkar  

 
att anta SGEI-förklaring för Gällivare flygplats i enlighet med den offici-

ella handlingen, beslutsbilaga 1. Förordnandet gäller i tio år från och med 
kommunfullmäktiges beslutsdatum, 

 
att beslutet delges Trafikverket för kännedom. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Bloms förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Benny Bloms förslag. 
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§ 175 
 

Motion från Nina Eriksson (S), Erik Johansson (S), Johannes Sundelin (S) 
och Claes Danell (S) - Utbildning och nätverk för unga politiker 

 
KS/2015:809   104 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att det saknas resurser inom 
kommunledningskontoret för att genomföra en utbildning riktad till unga 
politiker i enlighet med Politikerakademins utbildningsserie. 

 
Reservation 

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

 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit 2015-12-14 från Nina Eriksson (S), Erik Johansson 

(S), Johannes Sundelin (S), samt Claes Danell (S) angående utbildning 
och nätverk för unga politiker. Man föreslår i motionen att Gällivare 

kommun genomför en utbildningsserie med samma grundtanke som  
Politikerakademin med start 2016 och avslutning innan valet 2018.  
Vidare vill man att utbildningsserien riktar sig till människor under 45 år 

som antingen har ett politiskt uppdrag, eller som är intresserad av att  
efter valet 2018 åta sig ett politiskt uppdrag. Platser till utbildningen ska 

fördelas i proportion till valresultatet 2014 och partierna ska själva utse 
kandidater. 
 

Politikerakademin som motionärerna hänvisar till handlar om en satsning 
som Norrbottens läns landsting har gjort under 2013-2014 i syfte att ge 

yngre norrbottningar goda förutsättningar att förbereda sig, gå in i och 
behålla politiska förtroendeuppdrag. Politikerakademin har varit utformad 
som en kvalificerad utbildning med åtta träffar samt ett studiebesök hos 

Sveriges Riksdag. Innehållet i utbildningen har bland annat handlat om 
Norrbottens historia, politisk systemteori, kommunal ekonomi och sam-

hällsekonomi samt hur kommuner och landsting styrs, organiseras och 
administreras. Föreläsare har varit forskare och experter från bland annat 
Luleå tekniska universitet. 

 
Bedömning 

Utifrån personella och övriga ekonomiska resurser som krävs för att  
anordna och bekosta en utbildningsserie typ Politikerakademin så är  
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bedömningen att en sådan utbildning inte kan planeras/genomföras inom 
ramen för de resurser som finns inom kommunledningskontoret.

  
  

Ekonomiska konsekvenser 
Bedömningen är att en utbildningsserie typ Politikerakademin med  

kvalificerade föreläsare/utbildare innebär kostnader om minst 200 tkr. 
  
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att det saknas resurser inom 
kommunledningskontoret för att genomföra en utbildning riktad till unga 

politiker i enlighet med Politikerakademins utbildningsserie. 
 
Underlag 

1. Motion angående utbildning och nätverk för unga politiker. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 129. 

 
Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att bifalla motionen. 

 
Lars Alriksson (M) yrkar  
 

att avslå motionen med hänvisning till att det saknas resurser inom 
kommunledningskontoret för att genomföra en utbildning riktad till unga 

politiker i enlighet med Politikerakademins utbildningsserie. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 

kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Lars Alrikssons förslag. 
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§ 176 
 

Motion av Birgitta Larsson (S), Nina Eriksson (S) och Lena Lindberg (S)  
- Giftfria förskolor 

 
KS/2015:193   714 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att återremittera motionen till nämnd- och utredningsenheten för att se 
över möjligheterna till inventering samt eventuella kostnader. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har 2015-06-09 § 77 beslutat att 

ärendet remitteras till miljö- och byggförvaltningen för yttrande. 
 

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har beretts möjlighet att lämna 
yttrande gällande motion om giftfria förskolor. I motionen föreslås: 
 

att en inventering av samtliga kommunala förskolor görs utifrån kemika-
lie- och miljögiftssynpunkt med hjälp av befintlig handledning och mallar 

från Kemikalienätverket/Naturskyddsföreningen eller likvärdigt, 
 
att resultaten sammanställs och tolkas och att en handlingsplan tas fram 

med åtgärder och tillhörande tidplan för varje förskola. 
 

att resultatet i de två att-satserna ovan redovisas till kommunfullmäktige 
innan 2016 års utgång. 
 

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen ser positivt på att de minsta 
barnens, såväl som personalens, miljö förbättras genom att ta bort och 

ersätta hälsoskadliga inventarier och materiel i förskolorna. 
 
Inför inventering av de kommunala förskolorna föreslås att handledning 

och mallar från Kemikalienätverket/ Naturskyddsföreningen eller liknande 
kan användas. Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har tagit del av 

dessa mallar/frågeformulär som finns på nätet. Mallarna innehåller 
många frågor som rör både fastighet och interiöra material. Detta för-
utsätter att förberedelserna inför inventering kan ske i samarbete med 

övriga förvaltningar (SoT, MoB) och TOP Bostäder. 
 

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen föreslår också att inventering 
och hjälp med sammanställning/bedömning av resultatet kan ske i sam-
arbete med miljöinspektör från miljö- och byggförvaltningen som lik-

värdigt alternativ till Kemikalienätverket/Naturskyddsföreningen. Varken 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  365  (414) 
   
 

 

2016-06-07  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

förskolechefer eller övrig förskolepersonal har utbildning inom området 
och kan inte förväntas göra bedömningar om kemikalier helt på egen 

hand.  
 

I motionen anges att förslaget innebär relativt små kostnader för in-
formation och utbildning till förskolepersonal och förskolechefer, samt tid 

till medarbetare för inventering, sammanställning och framtagande av 
handlingsplaner. 
 

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen ser dock en reell kostnad då 
vikarier måste anskaffas för att personalen ska få en kortare informat-

ion/utbildning, genomföra inventering samt tolka resultatet och upprätta 
handlingsplaner med åtgärder och tidsplan för varje förskola. 
 

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen bedömer att kostnaden för 
denna inventering med för- och efterarbete uppgår till ungefär 126 tkr 

(beräknat på vikariekostnad för 1 st förskolepersonal i 2 dagar gånger 42 
avdelningar). Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen föreslår att medel 
motsvarande detta belopp tillförs förskolorna för att kunna genomföra  

inventeringen. 
 

I motionen anges också att de farligaste produkterna kan tas bort utan 
kostnad. Andra produkter kan ersättas successivt. Barn-, utbildning- och 
kulturförvaltningen anser att inventarier och materiel som eventuellt  

bedöms som miljöfarliga, bör ersättas och därmed uppstår en kostnad. 
Det är inte acceptabelt att eventuella leksaker, soffor, golvmaterial eller 

köksutrustning tas bort av miljöskäl utan att ersättas. Däremot är det 
omöjligt att i förväg förutsäga om något behöver ersättas och till vilken 
kostnad, innan inventeringen på förskolorna är genomförd. Vid eventuell 

ersättning av inventarier och materiel i förskolorna förutsätter barn-, ut-
bildning- och kulturförvaltningen att erforderliga medel tillförs. 

 
Vid framtida om- och nybyggnationer av förskolor föreslår barn-, utbild-
ning- och kulturförvaltningen att alla upphandlingsunderlag ska innehålla 

skall-krav på giftfria material, samt att materialval ska göras i samarbete 
med förvaltningen och förskolechefer. Så sker inte i dag. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inventeringen kräver vikarieanskaffning och beräknas kosta 126 tkr. 

Eventuell ersättning av hälsoskadliga inventarier och materiel medför 
också kostnader. 

 
En hälsosammare inomhusmiljö med färre farliga kemikalier bör på sikt 

ge en viss samhällsekonomisk vinst på grund av färre sjukdomar och  
allergier bland barnen. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
En gift- och kemikaliefri inomhusmiljö på förskolorna bidrar till en mer 

hälsosam miljö för både de yngsta barnen och personal, vilket bör resul-
tera i friskare barn med färre sjukdomar och allergier på sikt. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till inventering 

samt eventuella kostnader, 
 

att motionen därmed är besvarad. 
 
Underlag 

1. Motion.  
2. Miljö- och byggnämnden 2015-09-03 § 93. 

3. Barn-, utbildning-, och kulturnämnden 2015-10-06 § 111. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 130. 
 

Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att bifalla motionen. 
 

Lars Alriksson (M) yrkar 
 

att återremittera motionen till nämnd- och utredningsenheten för att se 
över möjligheterna till inventering samt eventuella kostnader. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras 

vid dagens sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat att ärendet skall återremitteras. 
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§ 177 
 

Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Motorgård i  
Gällivare/Malmberget 

 
KS/2015:351   829 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att bedömningen är att dom idag verksamma föreningarna som bedriver 
motorverksamheter är tillfreds med de lokaler och anläggningar man för-
fogar över idag. Dessa lokaler/anläggningar är väl tillgodosedda för den 

verksamhet inklusive ungdomsverksamhet som respektive förening be-
driver. Föreningarna har möjlighet till bidrag med upp till 50 % (Ny- och 

tillbyggnad av föreningsanläggningar) till restaurering av sina befintliga 
lokaler, 

 
att motionen därmed avslås . 
 

Ärendebeskrivning 
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att undersöka kostnad 

och möjlighet till att öppna en motorgård i Gällivare samt att ungdomar 
tillfrågas och får känna sig delaktiga. 
 

Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet kostate-
rat att lämplig lokal inte finns tillgängligt i nuvarande fastighets-

/lokalbestånd.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Nyinvestering liksom eventuell tanke på kommunalt driven motorgård 
med dito driftkostnader för ändamålet finns inte med i driftbudget för 

2016 eller investeringsbudgeten för planperioden 2016-2018. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Kommunens ungdomsråd har inte aktualiserat behovet enligt motionens 
intentioner. 

 
Förvaltningen gör vidare bedömningen att de i dag verksamma förening-
arna som bedriver motorverksamheter känner sig tillfreds med de lokaler 

och anläggningar man förfogar över idag. Dessa lokaler/anläggningar är 
väl tillgodosedda för den verksamhet inklusive ungdomsverksamhet som 

respektive förening bedriver. Föreningarna har möjlighet till bidrag med 
upp till 50 % (Ny- och tillbyggnad av föreningsanläggningar) till restaure-
ring av sina befintliga lokaler.  
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Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att motionen avslås eftersom lämplig lokal inte finns tillgänglig i nuva-

rande fastighets-/lokalbestånd, samt 
 

att nyinvesterings-/driftkostnader för en eventuellt kommunalt driven 
motorgård för ändamålet inte finns med i driftbudgeten för 2016 eller  
investeringsbudgeten för planperioden 2016-2018. 

 
Underlag 

1. Motion. 
2. Kommunfullmäktige 2015-11-09 § 167. 
3. Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 263. 

4. Service- och tekniknämnden 2016-04-19 § 92. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  
 

att bedömningen är att dom idag verksamma föreningarna som bedriver 
motorverksamheter är tillfreds med de lokaler och anläggningar man för-

fogar över idag. Dessa lokaler/anläggningar är väl tillgodosedda för den 
verksamhet inklusive ungdomsverksamhet som respektive förening be-
driver. Föreningarna har möjlighet till bidrag med upp till 50 % (Ny- och 

tillbyggnad av föreningsanläggningar) till restaurering av sina befintliga 
lokaler, 

 
att motionen därmed avslås . 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition.  

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons  
förslag. 
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§ 178 
 

Politisk styrgrupp för nytt dagcenter HO 

 
KS/2016:479   733 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att uppdra till socialnämnden att utse politiska representanter till styr-

gruppen. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 enligt KS/2016:255-042 § 87 
att uppdra till Service- och teknikförvaltningen att genomföra arbetet 

med utredning och planering av fastigheten Forsens anpassning till Sam-
ordnad daglig verksamhet och Korttids- och fritidsverksamhet. Politisk 

styrgrupp för uppdraget har inte utsetts. 
 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 26 maj 2016 § 

68 att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 
2016. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel har anvisats med 25 000 tkr i investeringsbudget för 2016. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens samhälls-
planeringsutskott besluta 

 
att utse politisk styrgrupp för utredning och planering av Forsen:  
Samordnad daglig verksamhet samt Korttids- och fritidsverksamhet.  

 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-05-26 § 68. 
 
Yrkande   

Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att uppdra till socialnämnden att utse politiska representanter till styr-
gruppen. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgren m.fl. förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Bernt Nordgren m.fl. förslag. 
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§ 179 
 

Val av adjungerande ersättare till kommunstyrelsens samhällsplanerings-
utskott 

 
KS/2014:550   102 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att utse Gun Isaxon (MaV) och Margareta Henriksson (NS) till adjunge-
rande ersättare till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2016 § 123 att komplettera kom-

munstyrelsens reglemente med att adjungerande ledamöter i kommun-
styrelsens samhällsplaneringsutskott även ska ha ersättare. 

 
Föreligger val av adjungerande ersättare från Norrbottens Sjukvårdsparti, 
Malmfältens Väl och Sverigedemokraterna till kommunstyrelsens sam-

hällsplaneringsutskott. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga 

 
Förslag till beslut 
 

att utse adjungerande ersättare från Norrbottens Sjukvårdsparti,  
Malmfältens Väl och Sverigedemokraterna till kommunstyrelsens  

samhällsplaneringsutskott. 
 
Underlag 

1. Kommunfullmäktige 2016-05-23 § 123. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  
 

att utse Gun Isaxon (MaV), och Margareta Henriksson (NS) till adjunge-
rande ersättare till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott. 
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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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§ 180 
 

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning 

 
KS/2016:14   019 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga ärendeuppföljningslistan med beaktande till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 

 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2016. 
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§ 181 
 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:206   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Kommunstyrelsen  
Investeringsbudget 2017: 67 950 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 

Budgetplan 2018: 65 820 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Investeringsbudget 2017: 427 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2018: 727 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2019: 655 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 

 
Ärendebeskrivning 

Förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019 för Kommun-
styrelsen har upprättats i enlighet med KF direktiv till nämnderna 2016-
03-14 § 48. Nämnden har tagit fram förslag till kommunstyrelsens in-

vesteringsbudget 2017 med plan för 2018-2019 samt kalkylunderlag till 
de preliminärt antagna projekten. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Framgår av underlaget till ärendet. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ej utrett. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2019, 
 
Kommunstyrelsen  

Investeringsbudget 2017: 67 950 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2018: 65 820 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 

Budgetplan 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Investeringsbudget 2017: 367 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 
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Budgetplan 2018: 727 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2019: 655 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 

 
Underlag 

1. Investeringsbudget 2017-2019 inklusive kalkyler för investerings-
projekt. 

2. Kommunstyrelsen 2016-04-18 § 122. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 131. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  

 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 

Kommunstyrelsen  
Investeringsbudget 2017: 67 950 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 

Budgetplan 2018: 65 820 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Investeringsbudget 2017: 427 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 

Budgetplan 2018: 727 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2019: 655 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition.  

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons för-
slag. 
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§ 182 
 

Kommunstyrelsens taxor 

 
KS/2016:144   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att priset för vuxna för helårskort höjs med 100 kr till 1 100 kr och halv-

årskortet höjs med 100 kr till 750 kr, 
 
att hålla priset för årskortet för ungdomar för hel- och halvårskort på 

samma nivå som 2015, samt  
  

att i övrigt anta kommunstyrelsens taxor för 2017. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till följande taxor inom kommun-

styrelsens verksamhetsområde: 
 

Alkoholtaxa för ansökning och tillsyn samt serveringstillstånd, Dnr KS 
2016:144-041. 
 

Taxa för tätortstrafiken, Dnr KS 2016:145-041. 
 

Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 94 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplans-

direktiv. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att priset för vuxna för helårskort höjs med 100 kr till 1 100 kr och halv-
årskortet höjs med 100 kr till 750 kr, 

 
att hålla priset för årskortet för ungdomar för hel- och halvårskort på 
samma nivå som 2015, samt  
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att i övrigt anta kommunstyrelsens taxor för 2017. 
 

Underlag 
1. Förteckning över taxor som är till kommunfullmäktiges beslut. 

2. Alkoholtaxa för ansökning och tillsyn samt serveringstillstånd, Dnr KS 
2016:144-041.  

3. Taxa för tätortstrafiken Dnr KS 2016:145-041. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 63. 
5. Redovisning priser årskort och resandestatistik. 

6. Kommunstyrelsen 2016-04-18 § 124. 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 132. 

 
Yrkande   
Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att priset för vuxna för helårskort höjs med 100 kr till 1 100 kr och halv-

årskortet höjs med 100 kr till 750 kr, 
 
att hålla priset för årskortet för ungdomar för hel- och halvårskort på 

samma nivå som 2015, samt  
  

att i övrigt anta kommunstyrelsens taxor för 2017. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofsson m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Fredric Olofsson m.fl. 
förslag. 
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§ 183 
 

Kommunstyrelsens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:207   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019,  

 
Kommunstyrelsen 
Driftbudget 2017: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 

0 i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 

0 i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 

0 i driftkonsekvens. 
 
Ärendebeskrivning 

Förslag till driftbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 för Kommun-
styrelsen har upprättats. 

 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 96 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Finns beskrivna i bilagor till ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ej utredda. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta förslag till 
 

Driftbudget 2017: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 
0 i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 

0 i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 

0 i driftkonsekvens. 
 
Underlag 

1. Driftbudget. 
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2. Kommunstyrelsen 2016-04-18 § 123. 
3. Driftbilaga engångsanslag. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 133. 
 

Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019,  
 

Kommunstyrelsen 
Driftbudget 2017: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 

0 i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 
0 i driftkonsekvens. 

Driftbudget 2019: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 
0 i driftkonsekvens. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgren m.fl. förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Bernt Nordgren m.fl. 

förslag. 
 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  380  (414) 
   
 

 

2016-06-07  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 184 
 

Socialnämndens investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:229   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Socialnämnden 
Investeringsbudget 2017: 3 000 tkr. 

Investeringsplan     2018:     500 tkr. 
Investeringsplan     2019:         0 tkr.  

 
Ärendebeskrivning 

Förslag till investeringsbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 har 
upprättats. 
 

Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 97 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag avseende; 

 
Investeringsbudget 2017: 3 000 tkr. 

Investeringsplan     2018:     500 tkr. 
Investeringsplan     2019:         0 tkr.  
 

Underlag 
1. Investeringskalkyl forts kvalitetssäkring 2017-2019. 

2. Investeringskalkyl HVB-hem för ensamkommande    
   flyktingbarn 2017-2019. 
3. Investeringskalkyl HVB-hem inventarier för    

   ensamkommande 2017-2019. 
4. Socialnämnden 2016-04-19 § 56. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 134. 
 
Yrkande   

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
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att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Socialnämnden 

Investeringsbudget 2017: 3 000 tkr. 
Investeringsplan     2018:     500 tkr. 

Investeringsplan     2019:         0 tkr.  
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alriksson m.fl. 
förslag. 
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§ 185 
 

Socialnämndens taxor 2017 

 
KS/2016:230   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta socialnämndens taxor. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt budgetreglerna 2017-2019, beslutade av kommunfullmäktige har 

socialnämnden ej delegation att fatta beslut om följande taxor: 
 

Taxa för vård- och omsorgsavgift, Dnr KS/2016:176-706. 
Taxa för trygghetslarm, Dnr KS/2016:177-706. 

Taxa för kost, Dnr KS/2016:179-706. 
Taxa för förbrukningsartiklar inom särskilda boenden, Dnr KS/2016:180-
706. 

Taxa för avlastning/korttidsvård, Dnr KS/2016:181-706. 
Taxa för färdtjänst, Dnr KS/2016:182-706. 

Taxa för den kommunaliserade hälso- och sjukvården, Dnr KS/2016:183-
706. 
Taxa för vård- och behandling inom missbruksvården, Dnr KS/2016:271-

706. 
 

Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 98 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta socialnämndens taxor. 

 
Underlag 
1. Taxa för vård- och omsorgsavgift, Dnr KS/2016:176-706. 

2. Taxa för trygghetslarm, Dnr KS/2016:177-706. 
3. Taxa för kost, Dnr KS/2016:179-706. 

4. Taxa för förbrukningsartiklar inom särskilda boenden,    
    Dnr KS/2016:180-706. 
5. Taxa för avlastning/korttidsvård, Dnr KS/2016:181-706. 

6. Taxa för färdtjänst, Dnr KS/2016:182-706. 
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7. Taxa för den kommunaliserade hälso- och sjukvården,  
    Dnr KS/2016:183-706. 

8. Taxa för vård- och behandling inom missbruksvården,  
     Dnr KS/2016:271-706. 

9. Förslag tjänsteskrivelse Färdtjänsttaxa 2017. 
10. Egenavgift färdtjänst 160101. 

11. Jämförelse färdtjänsttaxa 2017. 
12. Socialnämnden 2016-04-19 § 58. 
13. Förteckning över taxor. 

14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 135. 
 

Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att anta socialnämndens taxor. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebo m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebo m.fl. 
förslag. 
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§ 186 
 

Socialnämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:228   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Socialnämnden 
Driftbudget 2017:  458 187 tkr, varav 6 100 tkr i engångsanslag. 

Driftbudget 2018:  457 657 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2019:  457 627 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 

 
Reservation 

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

Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 har upprät-

tats. 
 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 99 att 

lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta förslag avseende 
 

Driftbudget 2017:  458 187 tkr, varav 6 100 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2018:  457 657 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2019:  457 627 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag.  

 
Underlag 

1. Budgethandlingar. 
2. Socialnämnden 2014-04-19 § 55. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-26 § 136. 
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Yrkande   
Fredric Olofsson (MaV) yrkar  

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Socialnämnden 

Driftbudget 2017:  458 187 tkr, varav 6 100 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2018:  457 657 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2019:  457 627 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 

 
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 

Socialnämnden 
Driftbudget 2017:  459 587 tkr, varav 6 500 tkr i engångsanslag. 

Driftbudget 2018:  458 657 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2019:  458 627 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag mot Birgitta Larssons förslag 

till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet 
med Fredric Olofssons förslag. 
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§ 187 
 

Miljö- och byggnämndens taxor 2017 

 
KS/2016:217   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för plan och bygglov för 2017, 

 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för miljötillsyn för 2017,  
 

att anta en 2,5 % höjning av taxa för receptfria läkemedel för 2017, 
 

att nya taxorna börjar gälla från och med 1 januari 2017. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Miljö och byggnämnden har upprättat förslag till följande taxar inom 

nämndens verksamhetsområde: 
 

Taxa för plan- och bygglov 
Miljötillsyn 
Receptfria läkemedel 

 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 100 att 

lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Taxorna föreslås höjas med 2,5 %.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för plan och bygglov för 2017, 
 

att anta en 2,5 % höjning av taxa för miljötillsyn för 2017,  
 

att anta en 2,5 % höjning av taxa för receptfria läkemedel för 2017, 
 
att nya taxorna börjar gälla från och med 1 januari 2017. 
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Underlag 
1. Taxa för plan och bygglov. 

2. Taxa för miljötillsyn för 2017. 
3. Taxa för receptfria läkemedel för 2017. 

4. Miljö- och byggnämnden 2016-04-21 § 37. 
5. Miljö- och byggnämnden 2016-04-21 § 38. 

6. Miljö- och byggnämnden 2016-04-21 § 40. 
7. Taxesammanställning. 
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 137. 

 
Yrkande   

Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för plan och bygglov för 2017, 

 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för miljötillsyn för 2017,  

 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för receptfria läkemedel för 2017, 
 

att nya taxorna börjar gälla från och med 1 januari 2017. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Blom m.fl. förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Benny Blom m.fl.  
förslag. 
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§ 188 
 

Miljö- och byggnämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:216   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Miljö- och byggnämnden 
Driftbudgetram 2017:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och  

0 kr i driftkonsekvens. 
Driftbudgetram 2018:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och  

0 kr i driftkonsekvens. 
Driftbudgetram 2019:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och  

0 kr i driftkonsekvens. 
 
Ärendebeskrivning 

Förslag till driftbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 för miljö- och 
byggnämnden har upprättats: 

 
Driftbudgetram 2017  3 777 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och  

0 kr i driftkonsekvens. 

Driftbudgetram 2018  3 777 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och  
0 kr i driftkonsekvens. 

Driftbudgetram 2019  3 777 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och  
0 kr i driftkonsekvens. 

 

Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 101 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta förslag till: 

 
Driftbudgetram 2017  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och  

0 kr i driftkonsekvens. 

Driftbudgetram 2018  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och  
0 kr i driftkonsekvens. 

Driftbudgetram 2019  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och  
0 kr i driftkonsekvens. 
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Underlag 
1. Driftbudgethandlingar. 

2. Miljö- och byggnämnden 2016-04-21 § 43. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 138. 

 
Yrkande   

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Miljö- och byggnämnden 

Driftbudgetram 2017:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 
0 kr i driftkonsekvens. 

Driftbudgetram 2018:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 

0 kr i driftkonsekvens. 
Driftbudgetram 2019:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och  

0 kr i driftkonsekvens. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alriksson m.fl. 
förslag. 
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§ 189 
 

Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2017 plan 2018-2019 

 
KS/2016:225   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Skattefinansierade verksamheter: 
 

Investeringsbudget 2017: 66 850 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 31 250 tkr och driftkonsekvenser -540 tkr. 

Budgetplan 2019: 28 250 tkr och driftkonsekvenser 70 tkr. 
 

Affärsverksamheter: 
 
Investeringsbudget 2017: 16 000 tkr. 

Budgetplan 2018: 16 000 tkr. 
Budgetplan 2019: 16 000 tkr. 

 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019 för service- och 
tekniknämnden (affärs- och skatteverksamheter) har upprättats i enlig-

het med kommunfullmäktiges kommunplansdirektiv och budgetregler 
2015-03-16 § 32. Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylun-

derlag till de preliminärt antagna projekten. 
 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 102 att 

lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta förslag till investeringsbudget 2017 och plan för åren 2018-2019. 
 

Skattefinansierade verksamheter: 
 
Investeringsbudget 2017: 66 850 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2018: 31 250 tkr och driftkonsekvenser -540 tkr. 
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Budgetplan 2019: 28 250 tkr och driftkonsekvenser 70 tkr. 
 

Affärsverksamheter: 
 

Investeringsbudget 2017: 16 000 tkr. 
Budgetplan 2018: 16 000 tkr. 

Budgetplan 2019: 16 000 tkr. 
 
Underlag 

1. Investeringsbudget 2017-2019 för skattefinansierade verksamheter 
inklusive kalkyler för investeringsprojekt. 

2. Investeringsbudget 2017-2019 för affärsverksamheter inklusive kalky-
ler för investeringsprojekt. 
3. Service- och tekniknämnden 2016-04-28 § 95. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 139. 
 

Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  
 

att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 

Skattefinansierade verksamheter: 
 
Investeringsbudget 2017: 66 850 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2018: 31 250 tkr och driftkonsekvenser -540 tkr. 
Budgetplan 2019: 28 250 tkr och driftkonsekvenser 70 tkr. 

 
Affärsverksamheter: 
 

Investeringsbudget 2017: 16 000 tkr. 
Budgetplan 2018: 16 000 tkr. 

Budgetplan 2019: 16 000 tkr. 
 
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Skattefinansierade verksamheter: 
 

Investeringsbudget 2017: 68 600 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 31 250 tkr och driftkonsekvenser -540 tkr. 

Budgetplan 2019: 28 250 tkr och driftkonsekvenser 70 tkr. 
 

Affärsverksamheter: 
 
Investeringsbudget 2017: 16 000 tkr. 

Budgetplan 2018: 16 000 tkr. 
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Budgetplan 2019: 16 000 tkr. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Birgitta Larssons förslag till 

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 

Henrik Ölvebos förslag. 
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§ 190 
 

Service- och tekniknämndens taxor 2017 

 
KS/2016:226   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skatte-

finansierade verksamheter, 
 
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärs-

verksamheter. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxor inom 
Service- och tekniknämndens verksamhetsområde: 
 

Skattefinansierad verksamhet: 
 

Taxa för fritidsanläggningar, Dnr Ks 2016:162/206. 
Taxa för felparkeringsavgifter, Dnr Ks 2016:163/514. 
Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Dnr Ks 2016:164/170. 

Taxa för Pensionärsservice, Dnr Ks 2016:165/737. 
 

Affärsverksamheter: 
 
Avfallstaxa för hushållsavfall, Dnr Ks 2016:166/406. 

Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Dnr Ks 2016:167/406. 
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Dnr Ks 

2016:168/356. 
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Dnr Ks 
2016:1697356. 

 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 103 att 

lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skatte-
finansierade verksamheter, 
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att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärs-
verksamheter. 

 
Underlag 

 
Skattefinansierad verksamhet 

 
1. Taxa för fritidsanläggningar, Dnr Ks Ks 2016:162/206. 
2. Taxa för felparkeringsavgifter, Dnr Ks 2016:163/514. 

3. Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Dnr Ks 
2016:164/170. 

4. Taxa för Pensionärsservice, Dnr Ks 2016:165/737. 
5. Sammanställning taxor, skattefinansierad verksamhet. 
 

Affärsverksamheter 
 

6. Avfallstaxa för hushållsavfall, Dnr Ks 2016:166-406. 
7. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Dnr Ks 
2016:167/406. 

8. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Dnr Ks 
2016:168/356. 

9. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Dnr Ks 
2016:169/356. 
10. Sammanställning taxor, affärsverksamheter. 

11. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2016-04-05 § 47. 
12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 140. 

 
Yrkande   
Fredric Olofssons (MaV) yrkar  

 
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skatte-

finansierade verksamheter, 
 
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärs-

verksamheter. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Fredric Olofssons  
förslag. 
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§ 191 
 

Service- och tekniknämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:224   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Service- och tekniknämnden 
Driftbudget 2017:  93 673 tkr, varav 1 000 tkr i engångsanslag  

   och 0 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018:  93 633 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och  

   -540 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019:  95 203 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och  

   70 tkr i driftkonsekvens. 
 
Reservation 

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

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 för service- 

och tekniknämnden har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till 
kommunplansdirektiv och budgetregler 2016 KF 2016-03-14 § 116 an-

tagna förslaget till ramförändringar och engångsanslag. 
 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 104 att 

lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta förslag till 
 

Driftbudget 2017:  93 673 tkr, varav 1 000 tkr i engångsanslag 
   och 0 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018:  93 633 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och  

   -540 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019:  95 203 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och  

   70 tkr i driftkonsekvens. 
 
Underlag 

1. Driftbudgethandlingar. 
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2. Service- och tekniknämnden 2016-04-28 § 94. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 141. 

 
Yrkande   

Bernt Nordgrens (NS) yrkar  
 

att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Service- och tekniknämnden 

Driftbudget 2017:  93 673 tkr, varav 1 000 tkr i engångsanslag 
och 0 tkr i driftkonsekvens. 

Driftbudget 2018:  93 633 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och  
   -540 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019:  95 203 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 

70 tkr i driftkonsekvens. 
 

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Service- och tekniknämnden 

Driftbudget 2017:  95 873 tkr, varav 1 000 tkr i engångsanslag  
   och 0 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018:  95 833 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 

-540 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019:  97 403 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och  

   70 tkr i driftkonsekvens. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag mot Birgitta Larssons förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 

att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet 
med Bernt Nordgrens förslag. 
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§ 192 
 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens investeringsbudget 2017, plan 
2018-2019 

 
KS/2016:219   041 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta förslag till investeringsbudget 2017 och plan för åren 2018-2019, 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Investeringsbudget 2017: 53 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
 

Budgetplan 2018: 30 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
 

Budgetplan 2019: 11 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
 
Ärendebeskrivning 

Förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019 för Barn- utbild-
ning- och kulturnämnden har upprättats i enlighet med KF direktiv till 

nämnderna 2016-03-14 § 32. 
 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 105 att 

lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser föreligger. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta förslag till investeringsbudget 2017 och plan för åren 2018-

2019: 
 
Investeringsbudget 2017: 53 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 

 
Budgetplan 2018: 30 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 

 
Budgetplan 2019: 11 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
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Underlag 
1. Investeringsbudget 2017-2019 för verksamheter inklusive kalkyler för 

investeringsprojekt. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-19 § 57. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 142. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att anta förslag till investeringsbudget 2017 och plan för åren 2018-2019, 
 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
Investeringsbudget 2017: 53 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
 

Budgetplan 2018: 30 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
 

Budgetplan 2019: 11 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alriksson m.fl. 
förslag. 
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§ 193 
 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor 2017 

 
KS/2016:222   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta barn- utbildning- och kulturnämndens taxor för 2017. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Barn- utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag till följande 
taxor inom Barn- utbildning- och kulturnämndens verksamhetsområde: 

 
Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, Dnr 

Ks 2016:154-706. 
Taxa för Kulturskolan, Dnr Ks 2016:155-613. 
Taxa för uthyrning av skollokaler, Dnr Ks 2016:156-291. 

 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 106 att 

lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 
 
Utredning 

Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regle-
ras av SFS 2002:160 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 

inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
Taxa för Kulturskola samt taxa för uthyrning av skollokaler har räknats 
upp med 3,3 % i enlighet med budgetdirektiven. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har upprättats i enlighet kommunfullmäktiges mål i styrkort och 
budgetdirektiv. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Den höjda avgiften för Kulturskolan kan påverka ungdomar. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta barn- utbildning- och kulturnämndens taxor för 2017. 

 
Underlag 
1. Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, 

Dnr Ks 2016:154-706. 
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2. Taxa för Kulturskolan, Dnr Ks 2016:155-613. 
3. Taxa för uthyrning av skollokaler, Dnr Ks 2016:156-291. 

4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-19 § 60. 
5. Taxesammanställning.  

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 143. 
 

Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att anta barn- utbildning- och kulturnämndens taxor för 2017. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgren m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Bernt Nordgren m.fl. 
förslag. 
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§ 194 
 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:221   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
Driftbudget 2017: 290 513 tkr, varav 3 990 tkr i engångs-

anslag och 0 kr i driftkonsekvens. 
 

Driftbudget 2018: 288 040 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag  
   och 0 kr i driftkonsekvens. 

 
Driftbudget 2019: 289 548 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag  
   och 0 kr i driftkonsekvens. 

 
Jäv  

Fredric Olofsson (MaV) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller 
beslut. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 
Ärendebeskrivning 

Förslag till driftbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 för Barn-,  
utbildning- och kulturnämnden har upprättats. Förslaget innebär en 

npassning till det av KF 2016-03-14 § 48 antagna förslaget till ramför-
ändring och engångsanslag. 
 

Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 107 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser föreligger. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att anta förslag till: 

 
Driftbudget 2017: 290 513 tkr, varav 3 990 tkr i engångs-

anslag och 0 kr i driftkonsekvens. 
 

Driftbudget 2018: 288 040 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag  
   och 0 kr i driftkonsekvens. 
 

Driftbudget 2019: 289 548 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag  
   och 0 kr i driftkonsekvens. 

 
Underlag 
1. Driftbudget.  

2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-19 § 58.   
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-19 § 62. 

4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-19 § 63. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 144. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
Driftbudget 2017: 290 513 tkr, varav 3 990 tkr i engångs-

anslag och 0 kr i driftkonsekvens. 
 
Driftbudget 2018: 288 040 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag 

och 0 kr i driftkonsekvens. 
 

Driftbudget 2019: 289 548 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag  
   och 0 kr i driftkonsekvens. 
 

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 

att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Driftbudget 2017: 292 279 tkr, varav 3 990 tkr i engångs-
anslag och 0 kr i driftkonsekvens. 

 
Driftbudget 2018: 289 806 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag  

   och 0 kr i driftkonsekvens. 
 
Driftbudget 2019: 291 314 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag  

   och 0 kr i driftkonsekvens. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 

kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Lars Alriksons förslag. 
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§ 195 
 

Kommunfullmäktiges driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:199   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Kommunfullmäktige 
Driftbudget 2017:  1 340 tkr.  

Budgetplan 2018:  1 340 tkr. 
Budgetplan 2019:  1 590 tkr varav 250 tkr i engångsanslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har lämnat förslag till budget 2017, samt plan 2018-
2019. 
 

Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 108 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
för Kommunfullmäktige: 

Driftbudget 2017:  1 340 tkr.  
Budgetplan 2018:  1 340 tkr. 

Budgetplan 2019: 1 590 tkr varav 250 tkr i engångsanslag. 
 
Underlag 

1. Driftbudgetram/plan 2016-2018. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 145. 
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Yrkande   
Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Kommunfullmäktige 

Driftbudget 2017:  1 340 tkr.  
Budgetplan 2018:  1 340 tkr. 
Budgetplan 2019: 1 590 tkr varav 250 tkr i engångsanslag. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Benny Blom m.fl. förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Benny Blom m.fl.  

förslag. 
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§ 196 
 

Valnämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:200   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta driftbudget 2017, samt plan för 2018-2019, 

 
Valnämnden 
Driftbudget 2017:    48 tkr.  

Budgetplan 2018:  548 tkr. 
Budgetplan 2019:    48 tkr. 

 
Ärendebeskrivning 

Valnämnden har lämnat förslag till budget 2017, samt plan 2018-2019. 
 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 109 att 

lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta driftbudget 2017, samt plan för 2018-2019, 

 
för Valnämnden: 
Driftbudget 2017:    48 tkr.  

Budgetplan 2018:  548 tkr. 
Budgetplan 2019:    48 tkr. 

 
Underlag 
1. Driftbudgetram/plan 2016-2018. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 146. 
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§ 197 
 

Överförmyndarnämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:201   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
Överförmyndarnämnden 
Driftbudget 2017  1 230 tkr. 

Budgetplan 2018  1 230 tkr. 
Budgetplan 2019  1 230 tkr. 

 
Ärendebeskrivning 

Överförmyndarnämnden har lämnat förslag till budget 2017, samt plan 
2018-2019. 
 

Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 110 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
för Överförmyndarnämnden: 

Driftbudget 2017  1 230 tkr. 
Budgetplan 2018  1 230 tkr. 

Budgetplan 2019  1 230 tkr. 
 
Underlag 

1. Driftbudgetram/plan 2017-2019. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 147. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 198 
 

Lappland Kommunalförbunds budget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:202   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 

 
för Lapplands Kommunalförbund 
Driftbudget 2017:  95 077 tkr. 

Budgetplan 2018:  94 659 tkr. 
Budgetplan 2019:  93 761 tkr. 

 
Jäv  

Magnus Johansson (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller 
beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till budget för Lapplands Kommunalförbund för 2017 

samt plan 2018-2019. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta driftbudget samt plan för 2018-2019, 
 
för Lapplands Kommunalförbund 

Driftbudget 2017:  95 077 tkr. 
Budgetplan 2018:  94 659 tkr. 

Budgetplan 2019:  93 761 tkr. 
 
Underlag 

1. Driftbudget Lapplands kommunalförbund.  
2. Lapplands kommunalförbund 2016-04-29 § 121. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 148. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 199 
 

Revisorernas förslag till budget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:198   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lämna revisorernas budget till kommunfullmäktige för ställnings-

tagande. 
 
Ärendebeskrivning 

Revisionen ska lämna förslag till Kommunfullmäktige för budget 2017, 
samt plan 2018-2019. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 

att lämna revisorernas budget till kommunfullmäktige för ställnings-
tagande. 

 
Underlag 
1. Reviderad budget 2017-2019. 

2. Revisorernas protokoll 2016-05-03. 
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2016-05-10 § 112. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 149. 
5. Särskild beredning för revisorernas budget 2016-06-02. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  

 
att lämna revisorernas budget till kommunfullmäktige för ställnings-
tagande. 

 
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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§ 200 
 

Gällivare kommuns budget 2017-2019 

 
KS/2016:194   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer  

2017-2019 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärlds-
faktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivar-
avgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 

 
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommun-

fullmäktige, 
 

att fastställa oförändrad skattesats för år 2017 om 22,55 kronor per  
skattekrona, 
 

att fastställa strukturella effektiviseringar för 2018 med 3 miljoner och för 
2019 med 7 miljoner. 

 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och 
fokusera på under den kommande perioden. Kommunplanen är styrande 

för kommunen och ska vara utgångspunkt i nämnders och styrelsers ar-
bete med verksamhetsplaner.  

 
Kommunplanen 2017-2019 innehåller kommunens styrmodell, verksam-
hetsplaneringsprocessen, kommunens mål för god ekonomisk hushållning 

under perioden, kommunfullmäktiges styrkort 2017-2019 samt budget 
för Gällivare kommun.  

 
Budgetförslag för Gällivare kommun har tagits fram genom nämndernas 
äskanden till Kommunfullmäktige utifrån beslutade kommunplansdirektiv 

och budgetregler.  
 

Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 10 maj 2016 § 113 att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslut av kommunplan medför ekonomiska konsekvenser i form av prio-

riterade områden genom beslutet av budget och mål för god ekonomisk 
hushållning.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslut av kommunplan kan innebära vissa konsekvenser för barn och 
ungdomar i form av prioriterade områden. Vilka konsekvenser är i dags-
läget svåra att bedöma.  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2017-

2019 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfak-
torer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, 

pensionskostnader samt finansiella poster, 
 
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommun-

fullmäktige, 
 

att fastställa oförändrad skattesats för år 2017 om 22,55 kronor per skat-
tekrona, 
 

att fastställa strukturella effektiviseringar för 2018 med 3 miljoner och för 
2019 med 7 miljoner. 

 
Underlag 
1. Budgetdelen av Kommunplanen 2017-2019. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 150. 
 

Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M),  
Fredric Olofsson (MaV), Bernt Nordgren (NS), Benny Blom (M) och  

Jeanette Wäppling (V) 
 

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer  
2017-2019 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärlds-
faktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivar-

avgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 
 

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommun-
fullmäktige, 

 
att fastställa oförändrad skattesats för år 2017 om 22,55 kronor per  
skattekrona, 
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   Utdragsbestyrkande 

 

att fastställa strukturella effektiviseringar för 2018 med 3 miljoner och för 
2019 med 7 miljoner. 

 
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2017-

2019 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfak-
torer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, 
pensionskostnader samt finansiella poster i enlighet med socialdemokra-

ternas förslag, 
 

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommun-
fullmäktige, 
 

att fastställa oförändrad skattesats för år 2017 om 22,55 kronor per  
skattekrona, 

 
att fastställa strukturella effektiviseringar för 2018 med 3 miljoner och för 
2019 med 7 miljoner. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m.fl. förslag mot Birgitta Larsson förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet 

med Henrik Ölvebo m.fl. förslag. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 201 
 

Kommunplan exkl. budget 2017-2019 

 
KS/2016:195   012 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta kommunplan 2017-2019 exklusive budget.  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och 

fokusera på under den kommande perioden. Kommunplanen är styrande 
för kommunen och ska vara utgångspunkt i nämnders och styrelsers  

arbete med verksamhetsplaner.  
 

Kommunplanen innehåller kommunens styrmodell, verksamhetsplane-
ringsprocessen, kommunens mål för perioden, kommunfullmäktiges  
styrkort samt en beskrivning av kommunens organisation och bolag.  

 
Budgeten antas parallellt med förslaget på kommunplan och beslutas 

som åtskilda ärenden. Budgeten och kommunplanen paketeras ihop till 
ett gemensamt dokument när budgeten har beslutats i kommunfull-
mäktige.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Beslut av kommunplan exklusive budget medför inga direkta ekonomiska 
konsekvenser.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslut av kommunplan exklusive budget kan innebära vissa konsekven-

ser för barn och ungdomar i form av prioriterade satsningsområden. Vilka 
konsekvenser är i dagsläget svåra att bedöma.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta kommunplan 2017-2019 exklusive budget.  
 

Underlag 
1. Kommunplan exklusive budget 2017-2019. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 151. 
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Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP),  

Fredric Olofsson (MaV), Bernt Nordgren (NS), Benny Blom (M), Jeanette 
Wäppling (V) och Birgitta Larsson (S) 

 
att anta kommunplan 2017-2019 exklusive budget.  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alriksson m.fl. 

förslag. 
 
 

  


