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   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 138 
 

Delgivningar 

 
KS/2015:477   141 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär: 
 
1. 

Cirkulär 2017:10, Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser 
för taxan inom miljöbalkens område. 

 
Cirkulär 2017:12, En ny hälso- och sjukvårdslag. 
 

Cirkulär 2017:13, Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018. 
 

Cirkulär 2017:14, Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017. 
 

2. KS 2017:278 106 
Sveriges kommuner och landsting har den 10 mars 2017 inkommit med 
SKL:s sammanträdesplan för 2018. 

 
3. KS 2017:361 533 

Trafikverket har den 5 april 2017 inkommit med beslut om bidrag med 
8 982 000 kr avseende Gällivare Flygplats kostnader 2017 för att utföra 
den av kommunen förordnande tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse, 

dnr TRV 2017/2581. 
 

4. KS 2016:772 133 
Migrationsverket har den 29 mars 2017 beslutat att bevilja Gällivare 
kommun 56 992 kr för betydande extraordinära kostnader för evakue-

ringsplatser, dnr 733-2017-22237. 
 

5. KS 2017:319 020 
Arbetsförmedlingen har den 22 mars 2017 inkommit med informationen 
– Lättare att få extratjänster i kommunen. 
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6. KS 2016:929 108 
Mark- och miljödomstolen, Umeå Tingsrätt har den 22 mars 2017 in-

kommit med en dom avseende avslag gällande överklagandet på detalj-
plan för Gällivare Förmannen 6, logegården, mål nr P 3064-16. 

 
7. KS 2017:313 142 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 21 mars 2017 beslutat att höja värdet 
per timme för ideellt arbete i bygdemedelprojekt från 175 kr per timme 
till 220 kr per timme, dnr 208-3580-17. 

 
8. KS 2016:917 142 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 10 mars 2017 beslutat att avslå 
Palohuornas Byautvecklingsgrupps ansökan om bidrag ur bygdemedel, 
dnr 208-14868-16. 

 
9. KS 2017:129 142 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 10 mars 2017 beslutat att avslå Sam-
makko Fritids- och skoterförenings ansökan om bidrag ur bygdemedel, 
dnr 208-256-17. 

 
10. KS 2016:837 141 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 10 april 2017 beslutat att bevilja bidrag 
ur bygdemedel med 6 500 000 kr för utveckling av näringslivet i Gällivare 
kommun under år 2017. 

 
11. KS 2016:190 214 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 30 mars 2017 beslutat att någon pröv-
ning av kommunens beslut gällande detaljplan för del av Gällivare 3.13, 
Andra Sidan, Gällivare kommun, ej ska ske, dnr 404-3991-2017. 

 
12. KS 2017:152 311 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 12 april 2017 beslutat om lokala trafik-
föreskrifter gällande hastighetsbegränsning på väg E10.01 vid Stenbron, 
Gällivare kommun, dnr 258-785-2017. 

 
13. KS 2017.195 141 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 4 april 2017 beslutat om tillstånd att 
anordna cykeltävlingen Laponia Triathlon 67grN, 6 juli 2017,  
dnr 258-1459-2017. 

 
14. KS 2017.377 432 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 4 april 2017 beslutat om dispens för 
terrängkörning samt strandskyddsdispens vid restaureringsarbeten i 

Lina- och Vassara älvar, Gällivare kommun, dnr 523-3721-17. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

15. KS 2016.902 534 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har den 9 mars 2017 beslutat om tillstånd 

till kameraövervakning för Positionsbolaget AB, över hela Sverige, dnr 
211-6331-2016. 

 
16. KS 2016:887 534 

Länsstyrelsen Uppsala län har den 10 mars 2017 beslutat om tillstånd till 
kameraövervakning för GrimmDrone AB, över hela Sverige,  
dnr 211-7471-2016. 

 
17. KS 2017:261 534 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 3 april 2017 beslutat om tillstånd till 
kameraövervakning för Sweco Civil AB, över Norrbotten och Väster-
botten, dnr 211-2353-2017. 

 
18. KS 2017:332 534 

Länsstyrelsen Skåne har den 28 mars 2017 beslutat om tillstånd till  
kameraövervakning för Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi 
och ekostystemvetenskap, över hela Sverige, dnr 211-34861-2016. 

 
19. KS 2017:224 534 

Länsstyrelsen Västerbotten har den 30 mars 2017 beslutat om tillstånd 
till kameraövervakning, över Västerbottens och Norrbottens län samt 
Leksands kommun, dnr 211-10583-2016. 

 
20. KS 2017:198 534 

Länsstyrelsen Västerbotten har den 29 mars 2017 beslutat om tillstånd 
till kameraövervakning för Sveaskog Förvaltning AB, inom Sveaskogs  
fastighetsinnehav, dnr 211-10867-2016. 

 
21. KS 2015:477 141 

Norrbottens Läns Landsting, region Norrbotten har den 1 mars 2017  
beslutat om att bevilja Gällivare kommun hemsändningsbidrag med 
92 051 kr för år 2015, dnr 302-2347-16. 

 
22. KS 2017:274 047 

Sametinget har den 7 mars 2017 beslutat om utbetalning av statsbidrag 
till Gällivare kommun med 832 202 kr, med stöd av förordningen 
(2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,  

dnr 9.3.1-2017-165. 
 

23. KS 2017:259 511 
Jokkmokks kommun har den 31 mars 2017 beslutat om tillfälligt skoter-

förbud inom Sirges sameby, Jokkmokks kommun, från och med 24 april 
2017 till och med barmarkssäsongen, dnr 2017:271. 
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24. KS 2017:335 007 
Revisorerna, Gällivare kommun har den 28 mars 2017 inkommit med  

revisionsrapport, Anhörigstöd Gällivare kommun, samt slutdokument. 
 

25. KS 2017:337 007 
Revisorerna, Gällivare kommun har den 28 mars 2017 inkommit med  

revisionsrapport, Fastighetsförvaltningen – Uppföljande granskning, Gäl-
livare kommun, samt slutdokument. 
 

26. KS 2017:48 042 
Nattavaara Byggnads Förenings Folkets Hus har den 24 mars 2017  

inkommit med verksamhetsberättelse för år 2016. 
 
27. KS 2017.48 042 

Gällivare Folkets Hus har den 13 april 2017 inkommit med verksamhets-
berättelse för år 2016. 

 
28. KS 2017:48 042 
Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Husförening har den 29 mars 2017  

inkommit med verksamhetsberättelse för år 2016. 
 

29. KS 2017:400 106 
Kreditgarantföreningen Norr ekonomisk förening har den 18 april 2017 
inkommit med årsredovisning för år 2016. 

 
30. KS 2017:293 108 

Boende på Silfwerbrandshöjden har den 22 mars 2017 inkommit med 
överklagan på Gällivare kommuns beslut avseende detaljplan för del av 
Silfwerbrandshöjden, del av Gällivare 76:1. 

 
31. KS 2017:293 108 

Boende på Silfwerbrandshöjden har den 22 mars 2017 inkommit med 
överklagan på Gällivare kommuns beslut avseende detaljplan för del av 
Silfwerbrandshöjden, del av Gällivare 76:1. 

 
32. KS 2017:293 108 

Boende på Silfwerbrandshöjden har den 16 mars 2017 inkommit med 
överklagan på Gällivare kommuns beslut avseende detaljplan för del av 
Silfwerbrandshöjden, del av Gällivare 76:1. 

 
33. KS 2017:210 253 

Mailkonversation den 12 december 2016 och den 13 februari 2017 mellan 
medborgare och Miljö, bygg- och räddningsförvaltningens chef angående 

försäljning av mark i Koskullskulle till Gällivare kommun. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

34. KS 2017:210 253 
Mailkonversation den 30 mars 2017 mellan medborgare och kommun-

styrelsens ordförande angående försäljning av mark i Koskullskulle till 
Gällivare kommun. 

 
35. KS 2017:1895 

Kommunstyrelsens ordförande har den 28 mars 2017 informerat LKAB:s 
direktör för samhällsomvandlingen angående uppdelning mellan kom-
munstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

gällande frågor rörande Östra Malmberget. 
 

36. KS 2017:375 106 
Kommunala pensionärsrådet har den 24 mars 2017 § 25 beslutat att 
uppmana alla förvaltningar och nämnder att använda kommunala  

pensionärsrådet som remissinstans. 
 

37. KS 2017:33 107 
Inlandskommunerna ekonomisk förening, protokoll den 23 januari 2017.  
  

38. KS 2017:36 265 
Laponia, protokoll den 13 februari 2017 och den 15 mars 2017. 

 
39. KS 2017:35 107 
Inlandsbanan, nyhetsbrev mars 2017. 

 
40. KS 2017.32 107 

Norrbottens kommuner, nyhetsbrev april 2017. 
 
41. KS 2017:316 140 

Compodium årets Connectföretag. 
 

42. KS 2017:21 101 
Förteckning över motioner. 
 

43. 
Protokoll har inkommit från: 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden, 2017-01-12, 2017-03-21. 
Miljö- Bygg & Räddningsnämnd, 2017-02-23. 
Socialnämnden, 2017-03-28. 

Samrådsgrupp för minoritetsspråk, 2017-02-08. 
Kommunala pensionärsrådet 2017-03-24. 

Rådet för funktionshinderfrågor 2017-04-04. 
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§ 139 
 

Delegationsanmälningar 

 
AlkT/2017:10   7023 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 
 

Anmälningar 
 

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen 
fattat följande beslut 

 
1. KS 2017:271/050 
2017-03-10, att anta anbud från NYAB Sverige AB, avseende Repisvaara 

Tryckstegringsstation, Gällivare kommun. 
 

2. KS 2017:261/534 
2017-03-07, lämnat yttrande till Länsstyrelsen Norrbotten angående  
ansökan från Sweco Civil AB om tillstånd till kameraövervakning med 

drönare, dnr 211-2353-17. 
 

3. KS 2017:285/534 
2017-03-20, lämnat yttrande till Länsstyrelsen Norrbotten ang ansökan  
om förlängning av tillstånd till kameraövervakning av fjällrävslyor, dnr 

211-1894-2017. 
 

4. KS 2016:514/ 
2017-03-21, lämnat yttrande på översiktsplan 2025 Bodens kommun. 
 

5. KS 207:331/311 
2017-03-24, lämnat till Trafikverket förslag på ändrad väghållnings-

område Gällivare kommun, TRV 2017/16248. 
 
6. AlkT 2017:10/7023 

2017-04-21, beviljat serveringstillstånd till SHAPEPAHS i fjällvärlden AB, 
serveringsställe Soldalen för tiden 2017-04-21—2017-04-30. 
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Kommunstyrelsens vice ordförande har på delegation av kommun-
styrelsen fattat följande beslut 

 
7. KS 2016:875 

2016-12-28, yttrande gällande Sametingets förslag till områden av riks-
intresse för rennäringen. 

 
8. KS 2017:359/511 
2017-04-10, beslut om tillfälligt skoterförbud inom Girjas Sameby från 

den 24 april 2017 – 2017-05-01, därefter gäller tidigare beslutat förbud. 
 

Utvecklingschefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 
beslut 
 

9. KS 2017:288/141 
2017-03-21, beslutat att Polarbearz Music erhåller utvecklingsstöd med 

10 000 kr. 
 
10. KS 2017:286/141 

2017-03-28, beslutat att STF Saltoluokta Fjällstation erhåller stöd med 
5 000 kr för marknadsföring av Laponiaevent 7 – 8 april 2017. 

 
11. KS 2017:312/141 
2017-03-28, beslutat att Nilivaara IS erhåller stöd med 5 000 kr för 

marknadsföring av Niliterrängen och Lapplands Långlopp 17 juni 2017. 
 

Kommunsekreteraren har på delegation av kommunstyrelsen fattat  
följande beslut 
 

12. KS 2017:280/004 
2017-04-05, att till medborgare lämna ut fakturor från advokatbyrå i den 

del som avser biträde till kommunen vid mark- och miljödomstolen i mål 
om överklagande av detaljplan för is- och evenemangsarena, samt 
maskera uppgifter och tidsredovisning rörande andra uppdrag. 

 
13. KS 2017:317/004 

2017-04-09, lämnat avslag på begäran om utlämnande av allmän hand-
ling avseende upphandling kv Alen 5 – Ombyggnad till HVB-hem samt  
fritidsgård. 

 
Minoritetsspråkshandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen  

fattat följande beslut 
 

14. KS 2017:248/805 
2017-03-15, beslutat bevilja Lillsjöns förskola 30 000 kr. för delfinansie-
ring utav smartboard, tillbehör och montering. 
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15. KS 2017:374/805 
2017-04-12, beslutat bevilja 12 000 kr. till Tornedalingar i Gällivare till 

ett studiebesök på Norrbottens Museum i Luleå. 
 

Administrativ chef har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 
beslut 

 
16. AlkT 2017:11/7021 
2017-04-12, beslutat om serveringstillstånd till Sammakko Hakkas  

Fritids- och skoterförening för tiden 2017-04-15—2017-04-16. 
 

Handikappkonsulenten har på delegation av kommunstyrelsen fattat  
följande beslut 
 

17. KS 2017:348/753 
2017-04-24, beslutat om utbetalning grund- och aktivitetsstöd till handi-

kappföreningar 2017. 
 
18.  

Protokoll har inkommit från: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14, 2017-04-03. 

- Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-07,  
2017-03-27. 
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§ 140 
 

Kurser, konferenser samt återkoppling 

 
KS/2017:11   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger inga kurser vid kallelsens utskick. 
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§ 141 
 

Kommunchefens rapport 

 
KS/2017:3   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar Mats Pettersson, kommunchef, om 

pågående ärenden och aktuella händelser.  
 

Mats Pettersson informerar om; 
- Ny förvaltningschef för miljö- och bygg- och räddningsförvaltningen blir 

Alexander Kult som börjar 1 september 2017 
- Annonsering av ny räddningschef 
- Sjukfrånvaro ska minskas, SKL har kommit med en inbjudan om ett 

projekt som kan bli en bra draghjälp  
- Hedskolans gymnastiksal, renovering 

- Diskussion med Företagsbolaget gällande strukturmedel 
- Dundret 
- Flygplatsen. 
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§ 142 
 

Information om samhällsomvandlingen 

 
KS/2017:12   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, förvaltningschef 

för samhällsbyggnadsförvaltningen, om pågående ärenden och aktuella 
händelser.   

 
Lennart Johansson informerar om; 

- Överenskommelse om medling 
- Avvecklingsplan Malmberget 
- Detaljplaner 

- Vägar, infrastruktur 
- Avtal ersättning drift av Malmstaskolan 2017 

- Bostadsförsörjning. 
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§ 143 
 

Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information 

 
KS/2017:13   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. 

 
Stefan Ovrell (MP) informerar från e-nämnden 2017-02-08. 

 
Pernilla Fagerlönn (V) informerar från Samrådsgruppen för minoritets-
språk 2017-04-05. 

 
Maria Åhlén (S) ungdomsrådet har möte den 16 maj 2017. 
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§ 144 
 

VA-lösning kring Vassara träsk 

 
KS/2017:238   345 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att remittera till service- och tekniknämnden att ta fram en genomföran-

deplan med ekonomiska och miljömässiga konsekvenser och att detta  
redovisas i kommunstyrelsen 23 oktober 2017. 
 

Ärendebeskrivning 
Miljö, bygg- och räddningsnämnden anser att det är en kommunal skyl-

dighet att ordna allmänna VA-tjänster runt hela Vassaträsk i Gällivare 
kommun p.g.a ett stort antal permanent boende.   

 
Miljö, bygg- och räddningsnämnden förordar kommunalt VA och nu har 
frågan nått den gränsen att man inte kan vänta med åtgärderna. 

 
Alternativet för miljö, bygg- och räddningsnämnden är att föreslå läns-

styrelsen förelägga Gällivare kommun enligt vattenlagens § 6 LAV för 
allmänna vattentjänster ta ansvar för VA frågan runt Vassaraträsk. 
 

Kommunens skyldighet enligt § 6 LAV har prövats av flera länsstyrelser 
och rättsinstanser där kommunerna förelagts att upprätta verksamhets-

område för VA. 
 
Exempelvis; Länsstyrelsen i Västerbotten har förelagt Sorsele kommun 

att bestämma verksamhetsområde samt tillgodose behovet av vatten-
tjänster gällande dricksvatten, spillvatten och dagvatten genom en  

allmän anläggning. Sorsele kommun överklagade länsstyrelsen beslut 
men Mark och miljödomstolen har i sin dom Mål nr M52-16 fastslagit 
kommunens skyldighet att upprätta verksamhetsområde.   

 
Motivering varför det föreligger ett behov av kommunalt ansvar för  

vattentjänster: 
Under sommaren 2016 inventerade miljö, bygg- och räddningsförvalt-
ningen enskilda avlopp på södra Vassaraträsk. Inventeringen visar att 

majoriten av alla enskilda avlopp är bristfälliga och inte uppfyller hög 
skyddsnivå. Det finns 65 stycken enskilda avloppsanläggningar på södra 

sidan. I beslutsunderlag 1 finns mer resultat och slutsatser från invente-
ringen. 
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Vassaraträsk är utpekad i kommunens fördjupade översiktplan(FÖP) som 
ett intressant område att utveckla och förtäta med bostadsbebyggelse. 

En förtätning på upp till 300 bostäder är möjlig enligt (FÖP). 
På grund av den stora bostadsbristen i Gällivare har Vassaraträsk om-

vandlats från ett fritidshusområde till permanenta bostadshus. Området 
är mycket attraktivt för boende med vackra miljöer, sjöutsikt och närhet-

en till centrala Gällivare samt att norra sidan har utsikt över Dundret. 
 
Det finns 7 nya detaljplaner/byggnadsplaner på södra sidan av Vassara. 

Inför planarbetet 2009 samt 2015 har Länsstyrelsen lämnat samråds-
yttrande där invändningar mot att säker lösning på VA-frågan måste 

uppnås, se beslutsunderlag 2 för hela yttrandet. 
Utvecklingsplan och nya detaljplaner för bostäder håller på att tas fram 
på norra sidan av Vassaraträsk. På norra Vassaraträsk finns det ca 80 

fastigheter med enskilda avloppsanläggningar. 
En tänkbar VA lösning redovisas i beslutsunderlag 4. 

I området finns kända problem med dricksvattnet speciellt av järn och 
mangan. 
Översvämning förekommer årligen vid snösmältning och flera fastigheter 

med deras enskilda avloppsanläggningar ligger under vattnet. 
Det finns f n nio detaljplaner med samlad bebyggelse med mer än 15 

hushåll runt hela Vassaraträsk, se karta i beslutsunderlag 3. 
 
Vassaraträsket med tillflödena är klassade som Natura 2000-vattendrag. 

Nuvarande ekologisk status är god men en försämring kan komma att 
ske i och med den ökade exploateringen med strandnära boende.   

Enskilda avloppen kommer att medföra ökning av näringsämnen till  
recipienten. I Vassaraträsk finns en badplats, Sandviken. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att service- och tekniknämnden får i uppdrag att ta fram en genomföran-
deplan med ekonomiska och miljömässiga konsekvenser,  

 
att Gällivare kommun utökar verksamhetsområdet för VA för södra och 

norra Vassaraträsk enligt Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens tjäns-
teskrivelse, 
 

att Gällivare kommun tar ett kommunalt ansvar för allmänna vattentjäns-
ter i Vassaraträsk i enlighet med vattenlagens § 6 LAV. 

 
Underlag 

1. Avloppsinventering. 
2. Utdrag samrådsyttrande Länsstyrelsen Norrbotten, enligt skrivelse 
2015-06-05. 

3. Områden med samlad bebyggelse. 
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4. Skiss på tänkbar VA lösning Vassara södra och norra. 
5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnd 2017-02-23 § 26. 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 46. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att remittera till service- och tekniknämnden att ta fram en genomföran-
deplan med ekonomiska och miljömässiga konsekvenser och att detta  

redovisas i kommunstyrelsen 23 oktober 2017. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag till beslut under propo-
sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl. förslag. 
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§ 145 
 

Hakkas 6:14 flerfamiljshus 

 
KS/2017:360   294 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att fastigheten Hakkas 6:14 får försäljas. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har idag cirka 20 fastigheter som benämns som reglerings- 

och saneringsfastigheter. Dessa fastigheter har ingen klar inriktning hur 
de ska användas, de flesta i dåligt skick. Flera av dem saknar hyresgäs-

ter. De är nedprioriterade sedan många år. Inga medel sätts på planerat 
underhåll, endast det akuta omhändertas. Driftkostnaderna uppgår till 

cirka 2 400 tkr, intäkterna till cirka 900 tkr för de 15 fastigheter som 
finns med i ärendelistan.  
 

Förvaltningschefernas lokalstyrgrupp har 2011-06-07 § 9 tagit fram en 
avvecklingsplan för kommunala fastigheter. Kommunfullmäktige beslu-

tade 2011-09-19 § 130 att godkänna avvecklingsplanen med start 2011.  
 
Förvaltningschefernas lokalstyrgrupp har 2014-10-08 beslutat att uppdra 

åt fastighetssamordnaren att revidera avvecklings- och tidplan samt att 
återrapportera förslagen. Beträffande Hakkas 6:14 flerfamiljhus har  

beredning skett mellan fastighetssamordnaren och utvecklingsenheten i 
syfte att lämna förslag till beslut som inte står i motsättning till det  
utvecklingsarbete som genomförs på landsbygden. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Beroende på beslut enligt nedan. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ärendet bedöms inte medföra negativa konskevenser för barn och ung-
domar. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att fastigheten Hakkas 6:14 får försäljas. 

 
Underlag 
1. Protokoll service- och tekniknämnden inkl underlag. 

2. Utredning utvecklingsenheten. 
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3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-24 § 93. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  

 
att fastigheten Hakkas 6:14 får försäljas. 
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§ 146 
 

Integration 

 
KS/2017:363   133 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ge lokalstyrgruppen i uppdrag att upprätta förslag till en bosättnings-

plan där permanenta och tillfälligare boende finns specificerade, för att 
klara kommunens åtagande vad gäller bosättning av nyanlända,  
 

att ge ekonomienheten i uppdrag att göra en översyn av Migrationsver-
kets bidragssystem, kommunens hantering och fördelning av befintliga 

statliga ersättningar. Kartlägga automatiska och sökbara ersättningar, 
planerade förändringar av statsbidrag och medel avsedda för utveckl-

ingsprojekt,  
 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och ge förslag på 

nya samverkansformer samt utökad resurs- och kompetenssamverkan 
mellan förvaltningarna när det gäller integrationsfrågor. 

 
Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun är skyldiga att bosätta nyanlända enligt Lag (2016:38) 

om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.  
Svensk författningssamling 2016:38. Syftet med lagen är att påbörja 

etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet vilket inte kan påbör-
jas innan en person är kommunbosatt. I dagsläget kan inte kommunen 
bosätta de anvisade inom anvisad tid. Intentionen är att kommunerna så 

långt som möjligt ska erbjuda permanenta bostäder, det kan dock inte 
uteslutas att tillfälliga boenden anordnas. Det finns ingen reglering av bo-

stadstyp i bosättningslagen. Kommunen har fastigheter som skulle kunna 
användas som boende där nyanlända kan bosättas för att sedan flytta  
vidare till permanent boende i egna lägenheter eller på annat sätt i en 

permanent lösning. 
För kommunen och den anvisade innebär detta en fördröjd etablering 

som gör att den nyanlände inte kan påbörja sina etableringsinsatser och 
att det tar ytterligare tid för personen att integreras och bli självförsör-
jande 

 
Integrationsarbetet är omfattande. Det berör och ligger på flera förvalt-

ningar och det finns inte någon tydlig samverkan kring detta. Det är en 
farhåga att det splittrar helheten och kunskapen inte tas tillvara på bästa 
sätt och att det bildas öar. I dagsläget är det oklart om organisation samt 

fördelning av medel är rätt för att på ett effektivt sätt nå de mål som 
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anges i integrationsplanen och följa de lagstiftningar som gäller. Delar av 
integrationsarbetet har ingen budget och inte tillräckligt med operativa 

resurser. Integrationsstrategen har operativa arbetsuppgifter och bör ges 
förutsättningar att fokusera och prioritera det strategiska arbetet i första 

hand för att Gällivare kommunen ska kunna arbeta utifrån integrations-
planen och nå målen.  

 
För dokumentering kring den ensamkommande och nyanlände finns inte 
något system utan sker hos den eller de som arbetar operativt med detta 

och ingen dokumentation med översikt finns. Genom att ett gemensamt 
IT-system/applikation kan detta effektiviseras, kvalitetssäkras, sekretess 

säkras samt underlättas och samordnas för hantering av ärenden.  
Behörighet ges till de som handlägger ärendet kring den ensamkom-
mande/nyanlände vad gäller, information, bosättning, samhällsinformat-

ion, hemutrustningslån, samtal, skolastart, kontakt med andra myndig-
heter, försörjning med mer. Det blir då en samlad information och  

process med uppgifter som effektiviserar och underlättar arbetet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Regeringen bereder lagförslag som innebär sanktioner mot de kommuner 
som brister i mottagandet av nyanlända.  

 
En översikt över resurser och medel kan göra att integrationsarbetet 
samordnas och effektiviseras och de tillgängliga resurserna kan användas 

så effektivt som möjligt. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Familjer med uppehållstillstånd bor kvar på i Migrationsverkets boende 
och fortsätter ha ersättning från Migrationsverket tills de blir bosatta. 

Detta gör att barn med uppehålltillstånd inte får samma integration  
möjligheter på samma sätt som när det blir bosatt i kommunen. Vid  

bosättning utgår etableringsersättning på 308 kr per vuxen. Barnbidrag 
betalas ut och utökad barnomsorg erbjuds. Ersättningen från Migrations-
verket är 61 kr/dag för vuxna samt 37-50 kr/dag för barn beroende på 

ålder. Förutom mat ska dagersättningen från Migrationsverket räcka till 
kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra 

förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.  
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att ge lokalstyrgruppen i uppdrag att upprätta förslag till en bosättnings-
plan där permanenta och tillfälligare boende finns specificerade, för att 

klara kommunens åtagande vad gäller bosättning av nyanlända,  
 
att ge ekonomienheten i uppdrag att göra en översyn av Migrationsver-

kets bidragssystem, kommunens hantering och fördelning av befintliga 
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statliga ersättningar. Kartlägga automatiska och sökbara ersättningar, 
planerade förändringar av statsbidrag och medel avsedda för utveckl-

ingsprojekt,  
 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och ge förslag på 
nya samverkansformer samt utökad resurs- och kompetenssamverkan 

mellan förvaltningarna när det gäller integrationsfrågor. 
 
Underlag 

1. Utredning. 
2. Ekonomi. 

3. Länsstyrelsen Norrbotten § 37. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-24 § 100. 
 

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

 
att ge lokalstyrgruppen i uppdrag att upprätta förslag till en bosättnings-
plan där permanenta och tillfälligare boende finns specificerade, för att 

klara kommunens åtagande vad gäller bosättning av nyanlända,  
 

att ge ekonomienheten i uppdrag att göra en översyn av Migrationsver-
kets bidragssystem, kommunens hantering och fördelning av befintliga 
statliga ersättningar. Kartlägga automatiska och sökbara ersättningar, 

planerade förändringar av statsbidrag och medel avsedda för utveckl-
ingsprojekt,  

 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och ge förslag på 
nya samverkansformer samt utökad resurs- och kompetenssamverkan 

mellan förvaltningarna när det gäller integrationsfrågor. 
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§ 147 
 

Utredning - Inrättande av "Ekonomiservice till föreningar" 

 
KS/2016:741   106 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att inte inrätta en kommunal ekonomiservice till föreningar med  

motiveringen att det inte bedöms finnas förutsättningar för att inrätta en  
sådan service, 
 

att nämnd- och utredningsenheten får i uppdrag att arbeta fram en  
projektbeskrivning samt finansiering för ett projekt där kommunen är en 

tillväxtmotor för en start av en ”Föreningsallians” liknande Jokkmokk. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion inkom 2016-03-15 från Tomas Junkka (S) där han yrkade på att 
Gällivare kommun utreder möjligheterna att inrätta en ”kommunal  

ekonomiservice” till föreningar i kommunen. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-03 att bifalla motionen om att  
utreda möjligheterna att inrätta kommunal ekonomiservice till föreningar. 
 

Enligt vad som framkommit i utredningen angående resurser samt lämp-
ligheten för kommunen att hantera en ekonomiservice till föreningar görs 

bedömningen att förutsättningarna att inrätta en sådan service inte finns. 
 
Däremot kan man ta ställning till om kommunen ska vara drivkraft i att 

starta ett projekt med mål att föreningarna i samverkan hittar en lösning 
för en ekonomiservice. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Om kommunfullmäktige beslutar om att inrätta en kommunal ekonomi-

service till föreningar så innebär detta utökade behov av personalresur-
ser.  

 
Om kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med förslaget att driva ett 
projekt så behöver det klarläggas vilka resurser/medel som ska användas 

för detta ändamål. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att inte inrätta en kommunal ekonomiservice till föreningar med  

motiveringen att det inte bedöms finnas förutsättningar för att inrätta en 
sådan service, 

 
att nämnd- och utredningsenheten får i uppdrag att arbeta fram en  
projektbeskrivning samt finansiering för ett projekt där kommunen är en 

tillväxtmotor för en start av en ”Föreningsallians” liknande Jokkmokk. 
 

Underlag 
1. Utredning. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-24 § 101. 

 
Yrkande   

Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att inte inrätta en kommunal ekonomiservice till föreningar med  

motiveringen att det inte bedöms finnas förutsättningar för att inrätta en 
sådan service, 

 
att nämnd- och utredningsenheten får i uppdrag att arbeta fram en  
projektbeskrivning samt finansiering för ett projekt där kommunen är en 

tillväxtmotor för en start av en ”Föreningsallians” liknande Jokkmokk. 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  27  (52) 
   
 

 

2017-05-08  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 148 
 

Multiaktivitetshuset - Beslut om fas projektutveckling 

 
KS/2017:346   251 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att fastställa förslag till ingående funktioner i Multiaktivitetshuset för det 

fortsatta arbetet, 
 
att godkänna framtagen vision och övergripande mål för Multiaktivitets-

huset, 
 

att styrgruppen arbetar vidare med framtagande av projekt- och effekt-
mål, 

 
att med hänsyn till det juridiska utlåtandet besluta att direktupphandla 
arkitekt för multiaktivitetshuset, 

 
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja fas ”Projektut-

veckling” i projekt Multiaktivitetshuset. 
 
Reservation 

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

 
Ärendebeskrivning  
I den förstudie som nu genomförts har det förslag som tagits fram i  

tidigare skede reviderats. Projektets vision och övergripande mål, ramar, 
samt tidplan har fastställts i styrgruppen. För att kunna gå vidare med ett 

fördjupat programarbete behöver nu även ingående funktioner i Multiak-
tivitetshuset fastställas och beslut tas om fas ”Projektutveckling”. För att 
hinna leverera ingående verksamhetslokaler i Multiaktivitetshuset, som 

ska nyttjas av elever i nya Kunskapshuset, innan sporthall med bad och 
gym samt Välkommaskolan med bibliotek och styrketräningslokaler i 

Malmberget stängs och rivs av LKAB måste man redan nu ta beslut om 
att direktupphandla arkitekttjänster för Multiaktivitetshuset innan beslut 
om nästa fas ”Genomförande”.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Budget för projektutveckling beräknas uppgå till 5 000 tkr. I investerings-
budget för 2017 finns medel för Multiaktivitetshuset anvisade. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Byggnation av ett Multiaktivitetshus innebär positiva konsekvenser för 

barn och ungdomar då ändamålsenliga moderna lokaler och anläggningar 
skapas i centrum av Gällivare vilka kan nyttjas både under skol- och fri-

tid. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

 
att fastställa ingående funktioner i Multiaktivitetshuset, 

 
att godkänna framtagen vision och övergripande mål för Multiaktivitets-
huset, 

 
att styrgruppen arbetar vidare med framtagande av projekt- och effekt-

mål, 
 
att med hänsyn till det juridiska utlåtandet besluta att direktupphandla 

arkitekt för multiaktivitetshuset, 
 

att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja fas ”Projektut-
veckling” i projekt Multiaktivitetshuset. 
 

Underlag 
1. Sammanställning funktioner/ytor Multiaktivitetshuset,  

daterat 2017-04-18. 
2. Sammanställning vision och övergripande målsättningar, projekt - och 
effektmål Multiaktivitetshuset, daterat 2017-04-13. 

3. Utlåtande från advokat Tomas Underskog, daterat 2017-04-11: ”För-
handlat förfarande utan föregående annonsering på grund av synnerlig 

brådska”. 
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-04-20 § 48. 
5. Sammanställning funktioner/ytor Multiaktivitetshuset, reviderad 2017-

05-08. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP), 
Pernilla Fagerlönn (V), Bernt Nordgren (NS) och Fredric Olofsson (MaV) 

 
att fastställa förslag till ingående funktioner i Multiaktivitetshuset för det 

fortsatta arbetet, 
 

att godkänna framtagen vision och övergripande mål för Multiaktivitets-
huset, 
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att styrgruppen arbetar vidare med framtagande av projekt- och effekt-
mål, 

 
att med hänsyn till det juridiska utlåtandet besluta att direktupphandla 

arkitekt för multiaktivitetshuset, 
 

att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja fas ”Projektut-
veckling” i projekt Multiaktivitetshuset. 
 

Birgitta Larsson (S) yrkar 
 

att påbörja programarbete med Multiaktivitetshuset med undantag för 
den del som avser sport- och idrott, 
 

att enligt socialdemokraternas tidigare förslag förlägga sport och idrotts-
verksamhet i ett samlat idrottscentra med placering på ”Stationsområ-

det”, 
 
att socialdemokraterna förordar en upphandling enligt gängse regler. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag mot Birgitta Larssons 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ord-
förande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpp-

ling m.fl. förslag. 
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§ 149 
 

Delegation försäljning tomter på Södra Repisvaara etapp 1. 

 
KS/2017:341   002 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen delegation på att besluta om för-

delning och försäljning av småhustomter utifrån turordning i tomtkön och 
enligt fastställt tomtpris inom Repisvaara södra etapp 1, 
 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande tillsammans med chefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna 

överlåtelseavtalen. 
 

Ärendebeskrivning 
Försäljning av 59 st småhustomter på Södra Repisvaara kommer att  
påbörjas under april månad. Tomerna försäljs enl. turordning i tomtkön 

och enligt av kommunstyrelsen beslutat tomtpris. Tillträde till de första 
tomterna är planerat till den 1 september. 

 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott har delegation på att  
försälja småhustomter. Eftersom det sista kommunstyrelsens samhälls-

planeringsutskotts sammanträde före sommaruppehållet är den 11 maj 
och det första efter sommaruppehållet är den 31 augusti kommer det inte 

att hinna tas något beslut som gör att tilltänkt köpare kan tillträda  
tomten den 1 september. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för barn och ungdomar. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen delegation på att besluta om för-
delning och försäljning av småhustomter utifrån turordning i tomtkön och 

enligt fastställt tomtpris inom Repisvaara södra etapp 1, 
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att uppdra till kommunstyrelsens ordförande tillsammans med chefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna 

överlåtelseavtalen. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-04-20 § 53. 
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§ 150 
 

Utökning av uppförande av antal lägenheter på kvarteret Forsheden 

 
KS/2017:415   294 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

 
att tidigare uppdrag utökas till ca 80 lägenheter på Forsheden. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 12 december 2016 § 257 har gett TOP  

bostäder AB i uppdrag att i egen regi uppföra, äga och förvalta upp till  
60 lägenheter på kvarteret Forsheden. 

 
Ordförande för TOP bostäder AB har inkommit med en skrivelse 24 april 

2017 där de begär att tidigare uppdraget utökas till ca 80 lägenheter på 
Forsheden. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tidigare uppdrag utökas till ca 80 lägenheter på Forsheden. 

 
Underlag 

1. TOP bostäder AB skrivelse 2017-04-24. 
2. Kommunfullmäktige 2016-12-12 § 257. 
 

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

 
att tidigare uppdrag utökas till ca 80 lägenheter på Forsheden. 
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§ 151 
 

Valdistriktsindelning med utgångspunkt i samhällsomvandlingen 

 
KS/2017:305   111 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att hos Länsstyrelsen i Norrbottens län begära fastställande av nya val-

distrikt. 
 
Ärendebeskrivning 

En erfarenhet från arbetet med att genomföra valen till europaparla-
mentet, riksdags-, landstings- och kommunfullmäktige 2014, var att de 

distrikt som fastställts inför valen inte längre var lämpliga utifrån antalet 
personer i röstlängderna. Med vetskap om att samhället fortsätter att 

förändras på så sätt att nya bostadsområden tillkommer och befolkningen 
i Malmberget minskar har valnämnden tagit ställning till att ta fram för-
slag på ny valdistriktsindelning. Nämnd- och utredningsavdelningen fick 

2016-10-12 därför i uppdrag att se över den nuvarande valdistriktsindel-
ningen. 

 
Den föreslagna valdistriktsindelningen innebär att antalet valdistrikt 
minskas från 14 till 10. Det blir i många fall så att väljarna får en naturli-

gare väg till vallokalen och den enklav som funnits i Koskullskulle för-
svinner. Ambitionen har också varit att de valdistrikten ska blir så lika i 

storlek som möjligt utifrån antalet valberättigade, med hänsyn taget till 
att man i framtiden antingen får dela på eller slå ihop valdistrikt allt  
eftersom samhällsbilden förändras.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

En ny indelning i valdistrikt kan minska kommunens kostnad för det  
allmänna valet när det gäller kostnader i form av eventuella lokalhyror, 
och arvoden till valarbetare. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att hos Länsstyrelsen i Norrbottens län begära fastställande av nya val-
distrikt. 
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Underlag 
1. Valnämnden 2016-10-12 § 3. 

2. Utredning. 
3. Analys och prognoser för valdistrikt. 

4. Presentation av förslag till nya valdistrikt. 
5. Sammanställning av byggprojekt. 

6. Karta över LKAB:s flyttområden i Malmberget. 
7. Analys av Valmyndighetens statistikfil per 1 mars 2017. 
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-24 § 102. 

 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  35  (52) 
   
 

 

2017-05-08  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 152 
 

Landsbygdsstrategi för Gällivare kommun 

 
KS/2016:652   010 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att fastställa Landsbygdsstrategi för Gällivare kommun 2017- 2020 enligt 

förslag, 
 
att framarbetad handlingsplan/matris delges kommunfullmäktige. 

 
Ärendebeskrivning 

Gällivare kommun har arbetat aktivt med landsbygdsutveckling i om-
gångar, men det har saknats en sammanhållen och långsiktig inriktning 

för arbetet. Av den anledningen har den politiska ledningen lämnat upp-
drag till Utvecklingsenheten att utforma en landsbygdsstrategi. 
 

Strategi är framtagen i syfte att prioritera de arbetsområden som gäller 
för kommunens insatser gällande landsbygdsutveckling samt tillväga-

gångssätt/förhållningsätt/arbetssätt under arbetets gång. Landsbygds-
strategin är ett verktyg för att implementera kommunplanens styrkorts 
målsättningar gällande kommunens bygder. Målet är att så långt möjligt 

landsbygdssäkra beslut och insatser för att skapa ett Gällivare i balans. 
Strategin ska också bidra till att kommunens medborgare vet vad de kan 

förvänta sig av kommunen, vilket ansvar olika aktörer har samt vilka åt-
gärder och insatser för utveckling av lands- och glesbygd som kommunen 
har för avsikt att göra. 

 
Strategin ska styra inriktningen för kommunens landsbygdsarbete och ge 

underlag för att kunna avsätta resurser för arbetet och för att ge långsik-
tighet och kontinuitet i arbetet. Strategin är uppdelad efter tre målområ-
den med ett antal delmål kopplade till varje. 

 
Förslaget till landsbygdsstrategi har remitterats internt i kommunen samt 

till externa intressen och aktörer. Föreliggande förslag har omarbetats 
med hänsyn till remissvaren och bifogat finns en samrådsredogörelse. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inledningsvis bedöms insatser knutna till Landsbygdsstrategin kunna  

genomföras inom befintliga ekonomiska ramar. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms medföra positiva konsekvenser för barn och ungdomar, 

främst på landsbygden. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att fastställa Landsbygdsstrategi för Gällivare kommun 2017- 2020 enligt 
förslag, 

 
att framarbetad handlingsplan/matris delges kommunfullmäktige. 

 
Underlag 
1. Förslag till Landsbygdsstrategi för Gällivare Kommun 2017- 2020. 

2. Samrådsredogörelse från remissförfarandet. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-24 § 94. 

 
Yrkande   
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att fastställa Landsbygdsstrategi för Gällivare kommun 2017- 2020 enligt 

förslag, 
 
att framarbetad handlingsplan/matris delges kommunfullmäktige. 
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§ 153 
 

Medling mellan Gällivare kommun och LKAB med anledning av utestå-
ende frågor 

 
KS/2017:321   106 
 

 
SEKRETESS!!! 
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§ 154 
 

Ärendeuppföljning 

 
KS/2017:14   019 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att punkt 6 i listan redovisas vid kommunstyrelsen 1 juni 2017. 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 

 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2017. 
 

Yrkande   
Ulf Normark (S) yrkar  
 

att punkt 6 i listan redovisas vid kommunstyrelsen 1 juni 2017. 
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§ 155 
 

Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Indragna bidrag 
Gällivare Folkets Husförening 

 
KS/2017:162   805 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare kommun och  
Gällivare Folkets Hus har ingått avtal om uppdragsersättning 2009-12-01 
och att Gällivare Folkets Hus årligen lämnar in verksamhetsberättelse och 

ekonomisk redovisning till kommunen som en del i förutsättningarna för 
att bidrag utbetalas. 

 
Jäv  

Lena Lindberg (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller  
beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) gällande in-

dragna bidrag Gällivare Folkets Husföreningen har inkommit till Gällivare 
kommun 2017-01-23. Motionärerna påtalar att Gällivare Folket Hus den 
11 januari 2017 har exkluderat en stor grupp människor från att kunna 

hålla möte i deras lokaler. Motionärerna framför att motiveringen är att 
man inte hyr ut till ”främlingsfientliga, rasistiska, exkluderande eller  

icke-demokratiska partier” enligt Gällivare Folkets Hus Facebooksida 
2017-01-11 kl. 15:58. 
 

Vidare skriver motionärerna att man på detta sätt utestängt en politisk 
förening från att kunna boka deras lokaler för möten och utbildning.  

Motionärerna påtalar att å ena sidan hyr man inte ut åt de som i deras 
tycke exkluderar, samtidigt som man själv exkluderar en politisk förening 
för att man sätter en självvald etikett på den som vill hyra lokalen. 

 
Sverigedemokraterna anser därför att Gällivare kommun inte längre ska 

främja Folkets Husföreningen med ekonomiska medel. Detta då Gällivare 
Folkets Husförening inte delar Gällivare kommuns värdegrund enligt mot-
ionärerna och de anger kommunplanen som källa om att ”Alla medbor-

gare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen strävar  
efter att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med med-

borgare, organisationer och företag” (Kommunplan 2015-2017 sid 3). 
 
I motionen framgår det att Folkets Husföreningen i Gällivare årligen får 

ekonomiskt stöd för samlingslokaler om 900 000 kr och att detta enligt 
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motionärerna är pengar som borde gå till annan verksamhet som främjar 
kommunens samtliga medborgare. 

 
Motionärerna vill att Gällivare kommun med omedelbar verkan drar in de 

ekonomiska bidragen för Gällivare Folkets Husförening till dess att före-
ningen antagit nya stadgar eller ny policy som inkluderar kommunens 

alla medborgare. Vidare vill motionärerna att Gällivare kommun årligen 
utvärderar Gällivare Folkets Husföreningens värdegrund så att ekono-
miska bidrag inte betalas ut till en exkluderande verksamhet. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Medel för bidraget finns i budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare kommun och  
Gällivare Folkets Hus har ingått avtal om uppdragsersättning 2009-12-01 

och att Gällivare Folkets Hus årligen lämnar in verksamhetsberättelse och 
ekonomisk redovisning till kommunen som en del i förutsättningarna för 
att bidrag utbetalas. 

 
Underlag 

1. Motion. 
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§ 156 
 

Information från Trafikverket 

 
KS/2017:423   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Tomas Tossavainen projektledare, Lisa Kullhed miljöspecialist, Michael 

Ylinenpää, planerare och Gabriella Karlman delprojektledare från Trafik-
verket informerar om projekt bangårdsförlängning/upprustning Gällivare.  

Trafiken på Malmbanan ökar samtidigt som tågen blir längre och tyngre. 
Gällivare bangård byggdes för över hundra år sedan och det är hög tid 

för en upprustning. 
För att öka kapaciteten på banan förlänger trafikverket spåren på  
Gällivare bangård så att långa malmtåg kan mötas och ge utrymme för 

fler tåg. Dessutom byter trafikverket ut kontaktledningar, belysning,  
växlar och uppdaterar tekniken till dagens nivå. Trafikverket förlänger 

Gällivare bangård för att klara möten med långa malmtåg och ge ut-
rymme för fler tåg på Malmbanan. Arbetet blir klart under hösten 2017. 
Projektet startade augusti 2014 och överlämnas våren 2018.  

 
Från miljö-, bygg- och räddningsnämnden deltar Helena Olofsson t.f. för-

valtningschef samt Lennart Johansson förvaltningschef samhällsbygg-
nadsförvaltningen. 
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§ 157 
 

Omfördelning av investeringsmedel inom ram för service- och teknikför-
valtningen 

 
KS/2017:425   042 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att omfördela investeringsramen enligt följande: 
 
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 24003 Offentlig belys-

ning 
- Till projekt 20103 tillföra 500 tkr från projekt 24210  Övergångsställe 

Mellanvägen vid konstgräsplan 
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 25004 Yttre 

miljö/Gestaltningsprogram 
- Till projekt 20103 tillföra 400 tkr från projekt 34304 Skoterutredning 
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 34305 Nya Skoterleder 

- Till projekt 20103 tillföra 150 tkr från projekt 24211 Gångstig till Tree-
nigheten 

- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 44100 Passagesystem 
- Till projekt 20103 tillföra 461 tkr från projekt 25001 Playground, 
 

att i budgetbeslut 2018 återföra ovanstående medel till planerade pro-
jekt,   

 
att ge service- och tekniknämndens ordförande i uppdrag att anta anbud 
för Björkmansheden 1 och 3.   

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 
Inom service- och tekniknämndens investeringsram 2017 har till om-

rådevisa satsningar har man till upprustning infrastruktur i år 9,275 mkr 
samt 6,875 mkr inom Va:s investeringsbudget. Dessutom används  

ca 7,9 mkr från resultatet från Va-driften som förstärkning till åtgärder. 
Totalt 24 mkr. 
 

Planeringen var att under 2017 färdigställa Björkmansheden område 2 
samt allt utom asfalt på Björkmansheden område 1 och 3. Dessutom  

projektera område C, Koskullskulle. För byggstart 2018. 
 
P.g.a. ökade kostnader för färdigställande av Karhakka samt Forsvallen 

samt betydligt högre anbudspriser på Björkmansheden område 1 och 3, 
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räcker inte tilldelade skattemedel. Detta innebär att endast färdigstäl-
lande av Björkmansheden område 2 kan göras i år. Därefter skulle  

område 1 och 3 påbörjas först 2018 och område C först 2019. 
 

På område C Koskullskulle finns idag stora problem på Va-nätet. Mellan 
40-60 % av levererat dricksvatten läcker ut, där det också är ca: 20-30 

avloppsstopp varje år. Gatorna är också på många ställen i dåligt skick, 
vilket medför många lappningar och lagningar. Samtidigt byggs det 
mycket i Koskullskulle vilket ytterligare kommer att belasta Va och  

vägnät. 
 

För att kunna utföra arbeten enligt nuvarande planering med byggstar 
område C 2018, måste 5,5 mkr tillföras under 2017 samt ytterligare  
5,5 mkr under 2018.   

 
Då anbud inkommit för Björkmansheden 1 och 3 och entreprenadstart är 

föreskrivet till första maj bör en omfördelning inom service- och teknik-
nämndens investeringsram ske, för att åtgärder enligt tidigare planering 
ska gå att genomföra. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

På sikt kommer belastningen på Va- och gatupersonal samt driftekonomi 
att minska med planerade åtgärder. Ursprungplanen från 2014 som var 
på 12 år för områdesvisa satsningar, har idag ingen relevans då medel 

aldrig tillskjutis i den omfattning som behövts. En ny tidsplan håller på 
att bearbetas. Med ökad tidförskjutning och framtida troligen ökade 

kostander blir besparingen liten och kräver ökade Va-taxor och medel till 
drift av gator.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att omfördela investeringsramen enligt följande: 

 
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 24003 Offentlig belys-
ning 

- Till projekt 20103 tillföra 500 tkr från projekt 24210  Övergångsställe 
Mellanvägen vid konstgräsplan 

- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 25004 Yttre 
miljö/Gestaltningsprogram 

- Till projekt 20103 tillföra 400 tkr från projekt 34304 Skoterutredning 
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 34305 Nya Skoterleder 
- Till projekt 20103 tillföra 150 tkr från projekt 24211 Gångstig till Tree-

nigheten 
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- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 44100 Passagesystem 
- Till projekt 20103 tillföra 461 tkr från projekt 25001 Playground, 

 
att i budgetbeslut 2018 återföra ovanstående medel samt till projekt 

20103 ytterligare till 5 500 tkr från nuvarande förslag,   
 

att ge service- och tekniknämndens ordförande i uppdrag att anta anbud 
för Björkmansheden 1 och 2.   
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  

 
att omfördela investeringsramen enligt följande: 
 

- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 24003 Offentlig belys-
ning 

- Till projekt 20103 tillföra 500 tkr från projekt 24210  Övergångsställe 
Mellanvägen vid konstgräsplan 
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 25004 Yttre 

miljö/Gestaltningsprogram 
- Till projekt 20103 tillföra 400 tkr från projekt 34304 Skoterutredning 

- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 34305 Nya Skoterleder 
- Till projekt 20103 tillföra 150 tkr från projekt 24211 Gångstig till Tree-
nigheten 

- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 44100 Passagesystem 
- Till projekt 20103 tillföra 461 tkr från projekt 25001 Playground, 

 
att i budgetbeslut 2018 återföra ovanstående medel till planerade pro-
jekt,   

 
att ge service- och tekniknämndens ordförande i uppdrag att anta anbud 

för Björkmansheden 1 och 3.   
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag. 
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§ 158 
 

Planbesked för del av Gällivare 1:15 

 
KS/2016:724   214 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att avslå ansökan om planbesked för del av Gällivare 1:15. 

 
Jäv  
Jeanette Wäppling (V) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller 

beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Grundstenen 155648 under namnändring till Strandängen i Gällivare AB 

har inkommit med en ansökan om planbesked för del av fastigheten  
Gällivare 1:15, Gällivare kommun. Planläggningen gäller tomter för villor, 
cirka 11 tomter enligt underlag nr. 2.  

 
Vid planläggning är kommunalt huvudmannaskap aktuellt för gata,  

därför skulle det vara lämpligt att även inkludera den befintliga vägen 
från aktuellt område fram till Andra Sidanvägen i planområdet för att få 
en bättre sammanhållning av vägen.  

 
Det finns ingen gällande detaljplan för området men det finns en om-

rådsbestämmelse som säger att största tillåtna sammanlagda byggnads-
arean för huvudbyggnad och gäststugor/uthus är 100 kvm per tomt och 
att endast envåningshus är tillåtna. Områdesbestämmelsen säger också 

att minsta tillåtna tomtstorlek för fritidshus är 1500 kvm. Dessa bestäm-
melser upphör att gälla för området när en ny detaljplan vinner laga 

kraft.  
 
Norr om området, tvärs över Vassara älv, finns idag en helikopterplatta 

som används. Det pågår ett projekt där en ny helikopterplatta anläggs 
vid flygplatsen, som beräknas vara klart hösten 2017. Även om stor del 

av helikoptertrafiken flyttas säkerställer det inte att helikoptertrafiken till 
befintlig platta vid Vassara älv kommer att upphöra helt. Helikopter-
trafiken och dess behov till hinderfrihet bör beaktas.  

 
Området är utpekat för bostäder i den fördjupade översiktsplanen, Gälli-

vare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032. Rekommendationerna i 
FÖP 2014-2032 är att tillkommande bebyggelse kring Vassara älv ska 
placeras nära vattnet och definiera vattenrummet utan att hindra möjlig-

heterna till rekreation i området.  
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VA 

Området angränsar till kommunens verksamhetsområde för VA och  
anslutning torde vara möjligt, framdragning bekostas i sådant fall av  

exploatör. 
 

Riksintresse rennäring 
Området ligger inom riksintresse för rennäring och utgör svår passage. 
Samråd bör ske med berörd sameby.   

 
Riksintresse för kommunikationer 

Planområdet ligger cirka 300 meter från riksintresse för väg (E45), men 
enligt Länsstyrelsen i Norrbottens rekommendationer är det ej nödvän-
digt med skyddsavstånd för markanvändning över 150 meter från vägen.  

 
Förorenad mark 

Inga kända eller identifierade markföroreningar.  
 
Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom området. 
 

Skoter 
En skoterled från Sandviken upp mot Dundret i nord-sydlig riktning  
passerar i västra gränsen om det tänkta planområdet. Skoterleden är 

välanvänd under vinterhalvåret och kan behöva förflyttas några meter. 
Skoterbuller måste beaktas.  

 
Strandskydd 
Planområdet berör strandskyddsområde. Strandskydd gäller 100 meter 

från strandlinjen vid Vassara älv. För nya tomter i anslutning till stranden 
kommer en upphävning av strandskyddet krävas. Vid beslut om att upp-

häva eller ge dispens från strandskyddet ska det ändå finnas ett område, 
ungefär ett tiotal meter, som säkerställer fri passage mellan strandlinjer 
och byggnader.  

 
Natura 2000 

Hela Torne och Kalix älvsystem med dess biflöden är utpekade som  
Natura 2000-områden. Vassara älv som gränsar till aktuellt område  
utgör Natura 2000-område och omfattas av riksintresse. 

 
Översvämningsrisk 

Vatten och miljöbyrån har under 2013 gjort en vattenståndsberäkning 
över Vassaraträsk/-älv på uppdrag av Gällivare kommun. Hela området 

berörs av översvämning vid 100-årsflöde, enligt vattenståndsberäkning-
en. Det kommer krävas stora utfyllnader av marken för att tomterna inte 
ska översvämmas vid höga vattenflöden. När man fyller ut ett sådant här 

område är det viktigt att ha i beaktning att en utfyllnad medför att  
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vattnet istället trycks upp någon annanstans längs älven.  
 

Övrigt 
Eftersom ett upphävande av strandskyddet kommer krävas och även en 

passage på ett tiotal meter från fastighetsgränser till strandlinjen, kom-
mer en exploatering enligt underlag nr. 2 ej vara möjlig.  

 
I dagsläget finns det planer på att utöka kommunens verksamhetsom-
råde för VA runt Vassaraträsket, men en VA-plan finns ej upprättad för 

detta och för att ansluta föreslaget planområdet skulle ett sådant un-
derlag först vara nödvändigt.  

 
Om en ny gata ska anläggas till och inom föreslaget område vore det 
lämpligast med kommunalt huvudmannaskap för gatan. Men detta är 

också något som behöver hanteras i en större helhet, då gatorna inom 
Andra Sidan-området idag varierar mellan kommunalt huvudmannaskap 

och gemensamhetsanläggningar. En strategi bör lämpligen tas fram för 
hur kommunen ska hantera alla gatorna inom Andra Sidan, innan  
området exploateras ännu mer (utöver de tre nya detaljplanerna inom 

området).  
 

Ett större helhetsgrepp behöver alltså tas och utredas för infrastrukturen 
längs Andra Sidan och vidare västerut längs Vassara träsk, innan en ut-
bredning av den samlade bebyggelsen görs. När detta är framtaget, finns 

möjlighet att lämna in en ny ansökan om planbesked, och en ny bedöm-
ning kan då göras med bättre förutsättningar. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Exploatör bekostar planarbetet. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Nya bostäder ger förutsättningar för en god boendemiljö för barn och 
ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

 
att avslå ansökan om planbesked för del av Gällivare 1:15. 
 

Underlag 
1. Ansökan om planbesked. 

2. Underlag 1. 
3. Underlag 2. 

4. Underlag 3 – Översvämmad yta vid 100-årsflöde. 
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Yrkande   
Stefan Ovrell (MP) yrkar  

 
att avslå ansökan om planbesked för del av Gällivare 1:15. 
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§ 159 
 

Kalixforsbron 

 
KS/2017:456   311 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att träffa avtal med Trafikverket och Kiruna kommun om övertagande av 

Kalixforsbron.  
 
Ärendebeskrivning 

Bro över Kalix älv i Kalixfors, är en järnvägsbro som idag ägs och förval-
tas av Trafikverket. Den nyttjas idag enbart för vägtrafik och är efter  

genomförd inspektion i behov av underhållsåtgärder. Bron uppfördes 
1902 men ersattes 1980 av en ny järnvägsbro i samband med linje-

omläggning. Den gamla bron, liksom den intilliggande nya järnvägsbron 
söder belägna järnvägsfastigheten Gällivare Bandel 100:1.  
 

Trafikverket ansvarar endast för byggande, drift och underhåll av de  
statliga vägarna och järnvägarna och har i övrigt inte något ansvar för 

enskilda broar. Då bron förbinder enskilda vägar har Trafikverket därför 
för avsikt att utriva den gamla järnvägsbron om inte någon annan part 
tar över drift och underhåll samt det vattenrättsliga ansvaret för bron.  

 
Trafikverket och Kalixfors vägförening ansökte den 3 maj 2013 gemen-

samt om anläggningsförrättning för förlängning av Kalixforsvägen (Pirt-
tivuopio ga:8) över Kalixforsbron för bl.a. erhållande av en fast förbin-
delse till befintliga helårsbostäder söder om bron. Syftet med ansökan 

var att utöka gemensamhetsanläggningen Pirttivuopio ga:8, som sedan 
1992 omfattat sträckan från allmän väg 870 (Nikkaluoktavägen) fram till 

Kalixälven om ca 5500 meter, med ytterligare ca 800 meter söder om 
Kalixälven samt själva bron. 
 

Lantmäteriet beslutade den 26 september att ställa in förrättningen. 
Lantmäteriets bedömning var att det inte är lämpligt eller ens rimligt att 

lägga över ansvar och kostnader för bron på ett fåtal självständiga  
fastigheter samt ett stort antal delägare till byggnader på ofri grund.  
Villkoret att fördelarna av ekonomisk eller annan art som följer av  

gemensamhetsanläggningen överväger de kostnader och olägenheter 
som anläggningen medför ansågs inte vara uppfyllt. 

 
De fastighetsägare som bor på södra sidan om bron behöver en vägbro 
för att kunna ta sig över Kalixälven till den norra sidan. Eftersom gemen-

samhetsanläggningen inte har resurser, enligt Lantmäteriets beslut, att 
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ta över ansvaret för den gamla järnvägsbron vill Gällivare samt Kiruna 
kommun ta över ansvaret för drift och underhåll, samt åta sig det vatten-

rättsliga ansvaret och ansvara för övriga skyldigheter enligt miljöbalken, 
för bron.  

 
Trafikverket anser sig inte ha rätt att underhålla bron enligt sina  

bestämmelser då den inte ansluter till allmän väg. Trafikverket har till 
Gällivare och Kiruna kommun lämnat förslag som skull innebära att man 
skulle kunna rädda bron.  

 
Förslaget innebär att Trafikverket påtar sig en fullständig renovering av 

bron som sedan överlåt till kommunernas ansvar. Renoveringen skulle 
säkerställa bron för 40 år framåt utan större kostander för kommunernas 
drift. I avtalsförslaget finns möjlighet att återlämna bron till trafikverket 

efter 8 år om vi bedömer tillsammans med att förutsättningarna inte 
finns för fortsatt drift.    

 
Kostnaden som kan förväntas för drift av bron efter renoveringen är be-
gränsade till minder än 10 tkr per år och kommun. Under förutsättning 

att vägföreningen som ansvara för den enskilda vägen fram till bron,  
sköter snöröjningen över bron kostnadsfritt.   

  
Service- och teknikförvaltningen undersöker möjligheten att överlåta 
själva broansvaret till vägföreningen så att den kan bli föremål för statligt 

och kommunalt vägbidrag för enskild väg. Ett sådant överlåtande kräver 
ny lantmäteriförrättning där kommunerna måste bli andelägare i bron. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Under det närmaste 40 åren blir kostnaden begränsad till 30-40 tkr per 

år i genomsnitt delat på två kommuner. Huvudelen av kostnaden ligger i 
sluta av perioden, såsom kostnader för brobeläggningen och ommålning.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 

Service- och teknikförvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta  
 
att träffa avtal med Trafikverket och Kiruna kommun om övertagande av 

Kalixforsbron.  
 

Underlag 
1. Avtalsförslag 

2. Drift- och underhållskostnader för bro 3500-2109-2, Bro över Kalix älv 
(Kalixforsbron), km 1397+539. 
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Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  

 
att träffa avtal med Trafikverket och Kiruna kommun om övertagande av 

Kalixforsbron.  
 

 


