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Kommunstyrelsen

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1, 
Måndag 13 maj 2019 kl.  09:30  - 09:45

Utses att justera Nicklas Johansson

Justeringens plats 
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-05-13, klockan 13:00

Anslagstid 2019-05-14 – 2019-06-03

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf §184 - §186 

Ordförande
________________________
Jeanette Wäppling

Justerande
________________________
Nicklas Johansson
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Kommunstyrelsen

Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-13

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Jeanette Wäppling V 184-186

Vice 
ordförande Birgitta Larsson S 184-186

2:e vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP 184-186

Ledamot Karl-Erik Taivalsaari V 184-186

Ledamot Magnus Johansson S 184-186

Ledamot Maria Åhlén S 184-186

Ledamot Mats Rantapää S 184, 186 Jäv § 185

Ledamot Lars Alriksson M 184-186

Ledamot Benny Blom M 184-186

Ledamot Paula Palmqvist SD 184-186

Ledamot Nicklas Johansson SJVP 184-186

Ledamot Hanna Falksund MP

Ledamot Sanna Nilsson Ylitalo MP

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Pernilla Fagerlönn V

Ersättare Jan-Ander Perdal V

Ersättare Johannes Reinfors V

Ersättare Mattias Liinanki MP

Ersättare Stefan Ovrell MP

Ersättare Steve Ärlebrand S

Ersättare Monika Eriksson 
Norberg S

Ersättare Stefan Kostenniemi S 184-186 Ers. Hanna Falksund

Ersättare Frank Öqvist S

Ersättare Eric Palmqvist SD

Ersättare Margareta 
Henricsson SJVP

Ersättare Kjell Hansson M
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Ersättare Mikael Lundberg M Ej tjg.ers. §§ 184-186

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 184-186

Kommunche
f Mats Pettersson §§ 184-186
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 184 5
Val av ledamöter till styrelsen för bolaget som ska driva Dundret

§ 185 6
Överlåtelseavtal Dundret

§ 186 8
Remiss Finansdepartementet - Kostnadsutjämningen, Lite mer lika
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 184

Val av ledamöter till styrelsen för bolaget som ska driva Dundret
Dnr KS/2019:441, KS/2018:978

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP) 2019-2022, 
Karl-Erik Taivalsaari (V) 2019, Hanna Falksund (MP) 2020, Maria Åhlén (S) 2021-2022, 
Lars Alriksson (M) 2019-2022 till ledamöter i styrelsen för bolaget som ska driva Dundret,

att välja Jeanette Wäppling (V) till styrelseordförande, 

att välja Birgitta Larsson (S) till vice ordförande.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 april 2019 § 76, beslutades att utse 
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelse för bolaget.

Föreligger val av ledamöter till styrelsen för bolaget som ska driva Dundret.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 76.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att välja Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP) 2019-2022, 
Karl-Erik Taivalsaari (V) 2019, Hanna Falksund (MP) 2020 och Maria Åhlén (S) 2021-2022 
till ordinarie ledamöter i styrelsen,

att välja Jeanette Wäppling (V) till ordförande,

att välja Birgitta Larsson (S) till vice ordförande.

Tilläggsyrkande
Benny Blom (M) yrkar

att välja Lars Alriksson (M) till ordinarie ledamot i styrelsen 2019-2022.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 185

Överlåtelseavtal Dundret
Dnr KS/2018:978

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 20 maj 
2019.

Jäv
Mats Rantapää (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
För att säkra tillgång till Dundrets skidanläggning har Kommunfullmäktige 2019-04-12 
beslutat att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra förvärvet i enlighet med den 
avsiktsförklaring som upprättats mellan parterna;  Laplanddiscovery AB och Gällivare 
Kommun.

För detta ändamål har Gällivare Kommun anlitat Svefa 

Övertagandet sker 2019-06-03.

Ekonomiska konsekvenser
Förvärvet minskar rörelsekapitalet med 90 mkr. Förutsättningar skall skapas för att säkra 
framtida drift och ekonomiskt värde.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett huvudskäl till förvärvet är att det är mycket positivt för barn och ungdomar då det 
bidrar till Gällivares attraktivitet. Det är en viktig del av det rörliga friluftslivet för alla. 
Förvärvet gör det bland annat möjligt för barn och unga i GSK Alpina och Freeski samt 
Alpina Skidgymnasiet att träna och tävla i en av Sveriges bästa skidanläggningar.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att genomföra förvärvet i enlighet med överlåtelseavtalet,

att uppdra åt Kommunchefen att arbeta fram drift av Dundret på kort sikt till kommun-
styrelsens sammanträde 20 maj 2019,

att uppdra åt Kommunchefen att arbeta fram drift av Dundret på lång sikt till kommun-
styrelsens sammanträde 9 september 2019. 
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Utdragsbestyrkande

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V)  yrkar 

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 20 maj 
2019.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Karl-Erik 
Taivalsaaris förslag.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 186

Remiss Finansdepartementet - Kostnadsutjämningen, Lite mer lika
Dnr KS/2019:226

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrandet som sitt eget remissvar till utredningen ”Lite mer lika – översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)”.

Ärendebeskrivning
Finansdepartementet skickade den 8 februari ut Håkan Sörmans slutbetänkande om 
kostnadsutjämningssystemet ”Lite mer Lika” på remiss, där samtliga kommuner och 
regioner är remissinstanser. Remisstiden går ut den 17 maj. 

Regeringens uppdrag har varit att utreda och uppdatera kostnadsutjämningen – en del av 
den kommunalekonomiska utjämningen. Kostnadsutjämningen har som syfte att skapa 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna 
tillhandahålla sina invånare service oberoende av opåverkbara strukturella förhållanden. 

I direktiven anges att översynen ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig grad 
fångar upp större samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt föreslå 
förändringar i de delmodeller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I 
uppdraget ingår också att analysera möjligheterna att förenkla utjämningen. 

Ekonomiska konsekvenser
Det föreslagna systemet innebär att kostnadsutjämningen omfördelar från kommuner med 
i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner med 
svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning i betydligt större utsträckning, 
vilket också är en nödvändighet för att klyftorna inte skall öka än mer.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget ger inga konkreta konsekvenser för barn och unga. Utredningen konstaterar att 
man gärna ser en utjämning för socioekonomiska skillnader i grundskolan i 
kostnadsutjämningsmodellen i stället för de riktade statsbidrag som idag fördelas vid sidan 
av för att få ett renare system.

Förslag till beslut
Förvaltningen för stöd och utveckling föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta yttrandet som sitt eget remissvar till utredningen ”Lite mer lika – översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)”.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Remissvar Kostnadsutjämningen Lite mera lika – Gällivare kommun.
2. Sammanfattning Kostnadsutjämningen Lite mera lika.
3. utkast-SKLs-Remissvar-Kostnadsutjämning-190412.
4. Remiss – SOU 2018 74.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att anta yttrandet som sitt eget remissvar till utredningen ”Lite mer lika – översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)”.


