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 Kommunstyrelsen

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden  
Måndag 17 september 2018 kl. 09:15 – 09:30 

Utses att justera Birgitta Larsson

Justeringens plats 
och tid

Förvaltningsbyggnaden, måndag 17 september 2018, klockan 12:00 

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf  §249 - §249 

Ordförande
________________________
Lars Alriksson 

Justerande
________________________
Birgitta Larsson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Paragraf  §249 - §249 

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-09-17

Anslags uppsättande 2018-09-17 Anslags nedtagande 2018-10-09

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Maria Landström



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2  (6)

2018-09-17
  

 
 Kommunstyrelsen

Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-17
Ordinarie Namn Parti Beslut i 

§§
Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Lars Alriksson M § 249

Vice 
ordförande Jeanette Wäppling V § 249

Andre vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP § 249

Ledamot Pernilla Fagerlönn V

Ledamot Birgitta Larsson S § 249

Ledamot Maria Åhlén S

Ledamot Roland Axelsson S

Ledamot Tomas Junkka S

Ledamot Magnus Johansson S § 249

Ledamot Nicklas Johansson NS

Ledamot Fredric Olofsson MV § 249

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Benny Blom M § 249 Ers. Pernilla Fagerlönn

Ersättare Monica Nordvall-
Hedström M

Ersättare David Väyrynen V

Ersättare Stefan Ovrell MP § 249 Ers. Nicklas Johansson

Ersättare Lena Lindberg S

Ersättare Ulf Normark S § 249 Ers. Maria Åhlén

Ersättare Clary Persson S

Ersättare Steve Ärlebrand S

Ersättare Nina Eriksson S

Ersättare Margareta 
Henricsson NS

Ersättare Gun Isaxon MV

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommunsek
reterare Maria Landström § 249

Kommunche
f Mats Pettersson § 249
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 Kommunstyrelsen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SIDAN

§ 249 4
Gällivare Näringsliv 2.0 4
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 Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 249

Gällivare Näringsliv 2.0
KS/2018:630 - 001

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge kommunchefen i uppdrag att i samförstånd med övriga ägare 
ändra Expandum AB:s bolagsordning i enlighet med Förslaget,

att projektmedel från Tillväxtverket för lokal näringslivsutveckling 
2018-2021 om totalt 5,28 Mkr anvisas till arbetet med den nya 
näringslivsorganisationen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
I arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi för Gällivare kommun, i 
samverkan med näringslivets aktörer, har frågan om hur arbetet är 
strukturerat lyfts fram. Det framkommer behov och önskemål både från 
näringslivet och kommunledningen om att effektivisera och skapa en ny 
struktur som ger förutsättningar att arbeta mer sammanhållet och 
målinriktat.

Utvecklingsenheten har under 2017 genomfört ett uppdrag att utreda 
förutsättningarna med omstrukturering av näringslivet och en projektplan 
för genomförandet har redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utifrån denna bakgrund har politiska beslut tagits om att bilda en ny 
näringslivsorganisation. En processledare har anlitats, som tillsammans 
med en referensgrupp bestående av representanter för företag och 
organisationer i Gällivare, arbetar fram underlag för en ny 
näringslivsorganisation. Workshops och uppföljande möten har 
genomförts med brett deltagande från näringsliv, organisationer och 
politik. Jämförelser, s.k. benchmark, har genomförts med andra 
kommuners näringslivsarbete.

Arbetet har sammanställts i ett utkast till affärsplan för en ny 
näringslivsorganisation (benämns i det fortsatta för 
”Affärsplaneutkastet”). Affärsplaneutkastet har remitterats till samtliga 
politiska partier i kommun-fullmäktige. Synpunkterna har behandlats på 
KSau 2018-08-27 och 
in-arbetats i Affärsplaneutkastet vilken därefter behandlades i KS 
2018-09-10.
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 Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-06-18 att ge 
Kommunchefen i uppdrag att förvärva Trelleborg AB:s aktier i Expandum 
AB. Förvärvet av genomfördes 2018-09-10 varefter kommunens 
ägarandel är 49% (2.450 av 5.000 aktier).

Efter förvärvet ska ägarna (Gällivare Kommun, LKAB och Företagarna i 
Gällivare) initiera förändringar i Expandum i enlighet med Affärsplane-
utkastet. 

Följande ändringar kräver beslut av kommunfullmäktige. Gällivare 
kommun föreslås driva ändringar i Bolagsordningen för Expandum AB i 
enlighet med nedanstående punkter (”Förslaget”):
- §3 Verksamhet i enlighet med Affärsplaneutkastet
- §6 Att antalet styrelseledamöter för bolaget är nio (9) utan supple-

anter där kommunen har fyra (4) ledamöter: KSO, 1e vice KSO, 
företrädare för det största oppositionspartiet och kommunchefen.

- I övrigt bevaka Gällivare Kommuns intresse i enlighet med Affärs-
planeutkastet.

I det fall att ägarna vill genomföra ändringar som inte ryms inom ramen 
för Affärsplaneutkastet skall dessa godkännas av Gällivare Kommun.

För att möjliggöra uppstart av verksamheten, utveckling av och genom-
förande av näringslivstjänster föreslås att projektmedel från Tillväxt-
verket för lokal näringslivsutveckling 2018-2021 om totalt 5,28MKR 
anvisas till arbetet med den nya näringslivsorganisationen.

Ekonomiska konsekvenser
Bolaget och dess arbetssätt tillsammans med anvisning av Tillväxtverkets 
medel skapar förutsättningar för effektivare användning av 
näringslivsmedel och andra resursinsatser än om förändringen inte 
genomförs. Kommunen bedöms därmed få bättre effekt av investerade 
resurser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett starkare näringsliv ökar förutsättningarna för befolkningsutveckling, 
kompetensförsörjning och ett attraktivt samhälle. Konsekvenserna av 
detta bedöms vara mycket positiva för alla, inte minst en stark 
framtidstro och möjligheter för barn och ungdomar.
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 Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge kommunchefen i uppdrag att i samförstånd med övriga ägare 
ändra Expandum AB:s bolagsordning i enlighet med Förslaget,

att projektmedel från Tillväxtverket för lokal näringslivsutveckling 
2018-2021 om totalt 5,28 Mkr anvisas till arbetet med den nya 
näringslivsorganisationen.

Underlag
1. Utkast till Affärsplan ny näringslivsorganisation.
2. Bolagsordning Expandum AB (version 2005-10-06).
3. Ansökan till Tillväxtverket för Projekt ”Utveckling av näringslivet och 
företagsklimatet i Gällivare Kommun 5,28 Mkr 2018-2021”.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att ge kommunchefen i uppdrag att i samförstånd med övriga ägare 
ändra Expandum AB:s bolagsordning i enlighet med Förslaget,

att projektmedel från Tillväxtverket för lokal näringslivsutveckling 
2018-2021 om totalt 5,28 Mkr anvisas till arbetet med den nya 
näringslivsorganisationen.


