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     KS/2015:199 -610 

§ 15 

Information från Lapplands KommunalFörbund (LKF)  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att tacka för  informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Vid dagens sammanträde informerar Lennart Andersson, kanslichef m fl om Lapplands 

Kommunalförbunds (LKF) verksamhet.  

 

Monica Lundkvist, vuxenutbildningschef informerar om Lapplands lärcentra.  

 

B-O Ström, gymnasiechef informerar om Lapplands gymnasium 2010-2015. 

 

Beslutsunderlag 

1. Vad är Lapplands kommunalförbund - LKF. 

2. Lapplands lärcentra. 

3. Lapplands gymnasium 2010-2015. 
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 KS/2015:15 -007  

 

§ 16 

Information från revisorerna  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga rapporterna till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Vid dagens sammanträde informerar Gällivare kommuns revisorer.  

 

Sven-Erik Nilsson revisor informerade om slutdokument gällande styrelsens och  

nämndernas ansvarsutövande 2014, slutdokument gällande granskning av brand- och 

skalskydd vid äldreboenden och skolor samt ett slutdokument gällande LSS-

verksamheten. 
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 KS/2015:16 -100 

 

§ 17 

Information om samhällsomvandlingen  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar kommunchefen 

om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen. 

 

Kommunchef Lennart Johansson informerade om; 

 

Utvecklingsplan östra Malmberget. 

Detaljplaner. 

Utökad bebyggelse i östra Malmberget. 

 

Övriga planer och utredningar  

- Gestaltnings- och profilprogram.  

- Grön-vit-blå strukturplan. 

- Övergripande parkeringsutredning. 

- Övergripande trafikstrategi. 

- Utredning friidrottsanläggning, Tallbacka. 

- Linbaneutredning. 

- Huvudtidplan. 

 

Exploatering Repisvaara södra. 

Utvecklingsplan Repisvaara södra. 

Övriga planer och program Repisvaara södra. 

Detaljplan Repisvaara Norra. 

Detaljplan för Kommunalhemmet 1. 

 

Byggprojekt 

      - Vård- och omsorgsboendet. 

      - Boende socialt stöd. 

 

Projekt infrastruktur 

- Solbacken villatomter. 

- Vuoskonjärvi 2, industritomter. 
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Detaljplan Bryggeribacken. 

Detaljplan för Vassara 10 (Bo Klok). 

Detaljplan för Silfwerbrandshöjden. 

 

Beslutsunderlag 

1. Presentation av samhällsomvandlingen. 
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 KS/2014:389 -622 

 

§ 18 

Utredning gällande förutsättningarna att införa en köttfri dag i kommunens  

förskolor, skolor och äldreomsorg  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att införa en köttfri dag i veckan inom förskolan och grundskolan, 

 

att barn-, utbildning- och kulturnämnden i samband med införandet av den köttfria  

dagen informerar kontinuerligt berörda vid förskolor och grundskolor om syftet med 

införandet ur ett hälso- och miljöperspektiv,  

 

att inte införa en köttfri dag inom äldreomsorgen då förutsättningarna i dagsläget inte 

finns, men att verka för att köttfria alternativ erbjuds inom äldreomsorgen, 

 

att den köttfria dagen utvärderas efter ett år. 

 

Reservation  

Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Ingrid  

Josefsson (m), Benny Blom (m) och Amy Henriksson (m) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-07 § 57 att bifalla en motion av Jeanette  

Wäppling (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Dagmar Nyman (mp), Fredric Olofsson (skp), 

Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) angående att uppdra åt kommun-

styrelsen att utreda förutsättningarna för att införa en köttfri dag i kommunens skolor, 

förskolor och äldreomsorg. 

 

Utredningen har gjort en genomgång av rådande lagstiftning, nationella rekommen-

dationer samt begärt in yttranden från berörda nämnder och råd i kommunen. Inom  

förskolan och grundskolan är det skollagen (2010:800) som reglerar vad som gäller  

angående måltider inom skolans verksamhet. I 10 kap 10 § framgår att grundskolan 

skall erbjuda eleverna näringsriktiga måltider. Av förarbetena till lagen framgår att det 

samma gäller även för förskolans verksamet. Utifrån skollagen, de inkomna yttrandena 

från Ungdomsrådet, barn-, utbildning- och kulturnämnden och Folkhälsorådet samt 

Livsmedelsverkets rekommendationer gällande kost och intag av kött, så kan ut-

redningen konstatera att det i dagsläget finns förutsättningar för att införa en köttfri dag 

inom kommunens förskolor och grundskolor. Alternativt kan lunchmålet bytas ut en  
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dag, frukostmålet en annan dag och mellanmålen en tredje dag i syfte att sprida intaget 

av köttfria alternativ. På så vis blir den köttfria kosten än mer inkluderad i de dagliga 

måltiderna och inte främst riktad till en specifik veckodag. 

 

Gällande förutsättningarna inom äldreomsorgen finns det i dagsläget ingen lagreglering 

gällande äldres näringsintag i varken socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) eller hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) (HSL). Utredningen har därför utgått från Livsmedelsverkets 

rekommendationer samt de inkomna yttrandena från socialnämnden, Rådet för funk-

tionshinderfrågor samt Kommunala pensionärsrådet. Dessa tre remissinstanser samt 

Livsmedelsverket påtalar alla betydelsen av de äldres näringsintag samt betydelsen av 

att äldre får sådan kost de är vana vid sedan tidigare. Utredningen ser därför att det i 

dagsläget inte finns förutsättningar för att införa en köttfri dag inom äldreomsorgen, 

men ser gärna att köttfria alternativ dagligen erbjuds alla enskilda inom äldreomsorgen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2 februari 2015 § 14 att lämna ärendet öppet 

till kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Efter avstämning med Vd:n för Matlaget i Gällivare AB och kommunens kostchef kan 

utredningen konstatera att införandet initialt under en övergångsperiod kan medföra 

vissa ökade kostnader för Matlaget, men dessa kostnader kommer plana ut när beslutet 

är helt implementerat i verksamheterna. Köttfri kost har inte en högre kostnad per port-

ion än kost med kött. Det har påvisats i flertalet studier bl.a. vid en jämförelse av PROs 

årliga nationella matprisundersökning 2013. PRO väljer då ut en matkasse med 60 varor 

som skall motsvara normal svensk kost. Denna kasse har jämförts med en motsvarande 

kasse med hållbart producerad kost, dvs. minskad köttmängd och istället mer grönsa-

ker.
1
 Den hållbart producerade kosten var 1 krona billigare än PROs standardkasse.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ungdomsrådet och barn-, utbildning- och kulturnämnden har utgjort remissinstanser. 

Dessa ställer sig positiva till införandet.  

 

Ur ett hälsoperspektiv kan, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, en minskad 

konsumtion av rött kött på lång sikt medföra positiva hälsoeffekter. Enligt Livsmedels-

verket står köttproduktionen globalt för nästan 15 % av världens utsläpp av växthus-

gaser. Ur ett klimatperspektiv är det därför även fördelaktigt att välja hållbart produce-

rade livsmedel med miljömärkning, både vad gäller köttfria alternativ och köttalternativ.  

 

                                                 
1
 Fries, Elsa & Saxe, Joakim (2013) Konsumentattityder till en hållbart producerad kost. Institutionen för 

kostvetenskap, Uppsala universitet 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att införa en köttfri dag inom förskolan och grundskolan, 

 

att barn-, utbildning- och kulturnämnden i samband med införandet av den köttfria  

dagen informerar kontinuerligt berörda vid förskolor och grundskolor om syftet med 

införandet ur ett hälso- och miljöperspektiv,  

 

att inte införa en köttfri dag inom äldreomsorgen då förutsättningarna i dagsläget inte 

finns, men att verka för att köttfria alternativ erbjuds inom äldreomsorgen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Kommunfullmäktige 2014-04-07 § 57. 

3. Yttranden. 

4. Utredning.  

5. Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 58. 

 

Yrkande 

Tomas Junkka (s) yrkar med instämmande av Dagmar Nyman (mp), David Väyrynen 

(mp), Fredric Olofsson (mav), Eric Palmqvist (sd), Jeanette Wäppling (v), Nicklas  

Johansson (ns), Bror Wennström (mav), Nina Eriksson (s) och Birgitta Larsson (s), 

Pernilla Fagerlönn (v) 

 

att införa en köttfri dag i veckan inom förskolan och grundskolan, 

 

att barn-, utbildning- och kulturnämnden i samband med införandet av den köttfria  

dagen informerar kontinuerligt berörda vid förskolor och grundskolor om syftet med 

införandet ur ett hälso- och miljöperspektiv,  

 

att inte införa en köttfri dag inom äldreomsorgen då förutsättningarna i dagsläget inte 

finns, men att verka för att köttfria alternativ erbjuds inom äldreomsorgen, 

 

att den köttfria dagen utvärderas efter ett år. 

 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) 

 

att anse att matsedel i förskola, grundskola samt äldreomsorg är en verksamhetsfråga 

och därmed avslå attsats 1-3. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Tomas Junkka m fl förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 

har beslutat i enlighet med Tomas Junkka m fl förslag.  
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 KS/2014:176 -041 

 

§ 19 

Lapplands Kommunalförbund (LKF) budget 2015 samt plan 2016-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Lapplands Kommunalförbunds budget för 2015, plan 2016-2017. 

 

Driftbudget 2015: 90 325 tkr. 

Driftbudget 2016: 93 438 tkr. 

Driftbudget 2017: 94 827 tkr. 

 

Bakgrund 

Efter att Kommunfullmäktige i Kiruna beslutat om besparingar i budget och plan för 

åren 2015-2017, så har Lapplands kommunalförbund direktion den 2014-12-18 har 

överlämnat förslag till reviderad driftbudget 2015-2017. Denna revidering av budgetför-

slaget innebär en ramminskning för samtliga medlemskommuner. Den sammanlagda 

minskningen av ramen uppgår till 3 127 tkr, varav för Gällivares  

del 1 016 tkr. 

 

Av direktionsprotokollet från LKF framgår inte tydligt att det är fråga om en ram-

sänkning, men efter kommunikation med Kiruna kommun som redovisat sin budget för 

perioden till LKF ledning där minskningen behandlats som en ramminskning och inte 

en engångsbesparing så har även för Gällivares del räknats på samma sätt. Dvs en 

ramminskning avseende avgiften till LKF med 1 016 tkr.  

Till direktionens förslag har adderats s k ”fria nyttigheter”. Dessa var i tidigare beslutat 

budget (Kf 2014-11-17) 12 871 tkr per år, dessa har nu minskats till 12 551 tkr. Detta 

innebär således en ramminskning i förhållande till föregående beslut med 1 336 tkr. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslut om Lapplands Kommunalförbunds budget kan medföra konsekvenser för barn 

och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta Lapplands Kommunalförbunds budget för 2015, plan 2016-2017. 
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Driftbudget 2015: 90 325 tkr. 

Driftbudget 2016: 93 438 tkr. 

Driftbudget 2017: 94 827 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. LKF direktions protokoll 2014-06-18 § 44.  

2. LKF direktions protokoll 2014-12-18 § 67. 

3. Driftbudgethandlingar, bilaga 3. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 § 11. 

5. Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 59. 
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 KS/2014:661 -206 

 

§ 20 

Förslag till modell omreglering av tomträttsavgälder för småhus  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att vid omreglering av tomträttsavgälder för småhus föreslås att marknadsvärdet för den 

med tomträtt upplåtna marken bestäms till 75 procent av marktaxeringsvärdet och att 

avgäldsräntan bestäms till 3 procent,  

 

att den föreslagna modellen för omreglering av tomträttsavgälder för småhus föreslås 

gälla från den 1 juli 2015. 

 

att information om nya tomträttsavgälden skickas ut till tomträttsägare. 

 

Bakgrund 

Det har under senare år skett en markant värdeökning på mark i kommunen. Detta har 

fått tillföljd att marktaxeringsvärdena har ökat. Med beaktande av att tomträttsavgälder 

omprövas vart 10 år får detta till följd att det för tomträttshavare kommer att ske en  

relativt stor höjning av tomträttsavgälderna.  

 

Mot denna bakgrund och med beaktande av den bedömda framtida ränteutvecklingen 

samt avgöranden från domstol rörande tomträttsavgälder föreslås en ändrad beräk-

ningsmodell för omreglering av tomträttsavgälder för småhus.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2 februari 2015 § 13 att lämna ärendet öppet 

till kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Den föreslagna modellen innebär att kommunens intäkter från tomträttsavgälder ökar 

och att kommunen i och med detta erhåller en skälig kompensation för den ökning av 

tomtmarksvärdet som skett. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att vid omreglering av tomträttsavgälder för småhus föreslås att marknadsvärdet för den 

med tomträtt upplåtna marken bestäms till 75 procent av marktaxeringsvärdet och att 

avgäldsräntan bestäms till 3 procent,  

 

att den föreslagna modellen för omreglering av tomträttsavgälder för småhus föreslås 

gälla från den 1 juli 2015. 

 

att information om nya tomträttsavgälden skickas ut till tomträttsägare. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktige 2014-12-08 § 161. 

2. Utredning, förslag till modell för omreglering av tomträttsavgälder för småhus. 

3. Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 60.  

 

Yrkande 

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

(v), Eric Palmqvist (sd), Henrik Ölvebo (mp), Fredric Olofsson (mav) 

 

att vid omreglering av tomträttsavgälder för småhus föreslås att marknadsvärdet för den 

med tomträtt upplåtna marken bestäms till 75 procent av marktaxeringsvärdet och att 

avgäldsräntan bestäms till 3 procent,  

 

att den föreslagna modellen för omreglering av tomträttsavgälder för småhus föreslås 

gälla från den 1 juli 2015. 

 

att information om nya tomträttsavgälden skickas ut till tomträttsägare. 

 

Propositionsordning  

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

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars 

Alriksson m fl förslag.  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  47 (58) 

 

 2015-03-02  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunfullmäktige  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 KS/2014:676 -220 

 

§ 21 

Motion av Ulf Normark (s) och Thomas Nilsson (s) - Rena Byggen  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen, 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att se över möjligheten att prova konceptet ”Rena  

byggen” på ett byggnadsobjekt under mandatperioden 2015-2018, 

 

att sedan utvärdera konceptet inför att använda konceptet vid eventuellt fler objekt. 

 

Reservation  

Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget lagt förslag. 

 

Socialdemokraterna (s) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1.  

 

Bakgrund 

Motion har inkommit av Ulf Normark (s) och Tomas Nilsson (s) angående införande av 

ett koncept som heter "Rena byggen". Konceptet går i korthet ut på att alla entrepre-

nörer på en arbetsplats förbinder sig att använda ID06 tillsammans med närvaroliggare 

och individuell skattedeklaration. Motionärerna vill med denna motion att kommunen 

tar kontakt med berörda parter samt Skatteverket, och att lämpliga objekt utses. 

 

I dagsläget har Gällivare kommun ett samarbetsavtal med Skatteverket och vid samtliga 

upphandlingar som går via kommunens inköpsfunktion görs en kontroll med skatte-

verket för att se att leverantörer/entreprenörer/konsulter och liknande sköter sina  

åtaganden. Skatteverket får i sin tur information från kommunen som de kan använda 

vid behov. Detta förfarande framgår av förfrågningsunderlaget vid anbud.  

 

Intentionerna med förslaget att införa ID06 är goda. Dock måste Gällivare kommun ta i 

beaktande att ett sådant krav vid upphandlingar som anges i motionen, kan begränsa 

konkurrensen och än mer begränsa antalet anbudsgivare. Motionärerna hänvisar till att 

liknande beslut fattats i Göteborgs stad, Luleå kommun och Nacka kommun. Gällivare 

kommun skiljer sig i flera avseenden från dessa andra kommuner, bland annat vad gäller 

befolkningsunderlag, organisationsstorlek samt geografisk placering i landet. I dagsläget 

är antalet entreprenörer, leverantörer och liknande inom det geografiska närområdet 

begränsade och det är redan idag svårt för mindre lokala aktörer att lämna anbud.  
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Genom att ytterligare snäva av förfrågningsunderlaget kan det medföra att allt färre  

anbudsgivare finns att tillgå, vilket kan resultera i att planerade byggprojekt fördröjs 

ytterligare. 

 

Ytterligare en aspekt av motionen är att ett beslut om ett sådant införande behöver  

underbyggas med tydliga och noggranna konsekvensbeskrivningar, bland annat  

gällande konkurrenssituationen samt ekonomiska konsekvenser för kommunen. Även 

konsekvenser för samhällsomvandlingen i sin helhet måste tas i beaktande då än snävare 

kravspecifikationer ställer högre krav på uppdragsgivaren och de kommunala tjänste-

män som skall kontrollera att dessa krav följs under hela projekttiden.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2 februari 2015 att lämna ärendet öppet till 

kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Går i dagsläget ej att beräkna. En större utredning behöver tillsättas för att kunna  

beräkna ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända i dagsläget. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bifalla motionen, 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att se över möjligheten att prova konceptet ”Rena  

byggen” på ett byggnadsobjekt under mandatperioden 2015-2018, 

 

att sedan utvärdera konceptet inför att använda konceptet vid eventuellt fler objekt. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 62. 

 

Yrkande 

 

Ulf Normark (s) yrkar med instämmande av Johannes Sundelin (s), Claes Danell (s), 

Birgitta Larsson (s) 

 

att så fort som möjligt utse ett par lämpliga objekt för att sedan utvärdera dess, 
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att bifalla motionen. 

 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Bror Wennström 

(mav), Fredric Olofsson (mav) 

 

att bifalla motionen, 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att se över möjligheten att prova konceptet ”Rena  

byggen” på ett byggnadsobjekt under mandatperioden 2015-2018, 

 

att sedan utvärdera konceptet inför att använda konceptet vid eventuellt fler objekt. 

 

Eric Palmqvist (sd) yrkar 

 

att bifalla motionen, 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att prova konceptet ”Rena byggen” på minst ett  

byggnadsprojekt under mandatperioden 2015-2018, 

 

att fortlöpande utvärdera konceptet för att skyndsamt kunna använda sig av detta vid 

upphandling av fler objekt före slutförandet av det initiala försöksprojektet. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Ulf Normark m fl förslag mot Lars Alriksson m fl förslag mot Eric 

Palmqvists förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  

ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m fl  

förslag som tillika är kommunstyrelsens förslag.  

 

Votering 

Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 

 

Den som röstar i enlighet med Ulf Normark m fl förslag röstar Ja. 

Den som röstar i enlighet med Eric Palmqvists förslag röstar Nej. 

 

Efter företaget upprop finner ordföranden att 17 Ja röster, 2 Nej röster och 21 Avstår har 

avgetts. Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige beslutat att Ulf Normark m fl 

förslag blir motförslag till Lars Alrikssons förslag som tillika är kommunstyrelsens för-

slag. 
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Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Ulf Normark m fl förslag mot Lars Alriksson m fl förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 

har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m fl förslag som tillika är kommunstyrelsens 

förslag.  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  51 (58) 

 

 2015-03-02  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunfullmäktige  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 KS/2014:716 -003 

 

§ 22 

Motion av Lena Lindberg (s) och Tomas Junkka (s) - Utveckling av kommunfull-

mäktiges arbetsformer i Gällivare kommun  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen då intentionerna anses uppfyllda eftersom arbetet med att revidera 

kommunfullmäktiges arbetsordning pågår och i det pågående arbetet har alla partier 

som är representerade i fullmäktige getts möjlighet att yttra sig. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna (s) reserverar sig skriftlig mot beslutet, se bilaga 2.  

 

Bakgrund 

Motion av Lena Lindberg (s) och Tomas Junkka (s) har inkommit angående att utveckla 

kommunfullmäktiges arbetsformer. 

 

Motionärernas förslag är att presidiet får i uppdrag att ta fram förslag till förändringar av 

kommunfullmäktiges arbetsformer med utgångspunkt i områdena aktivare presidie-

arbete, aktivare bevakning av hantering av frågor och motioner samt debatter.  

Kommunfullmäktiges arbetsordning utgår ifrån KL, och i det upprättade förslaget så har 

kopplingen till KL än mer förtydligats. Dock framgår, varken i nuvarande eller i det 

upprättade förslaget, alla paragrafer i KL. Detta då arbetsordningen baseras på KL och 

oavsett vad som framgår i arbetsordningen så är det i sista hand vad som är föreskrivet i 

KL som gäller. Kommunfullmäktiges arbetsordning kan aldrig gå emot KL, därför är 

det varje ledamots skyldighet att själv använda sig av KL när frågor uppstår som ej kan 

ges svar på utifrån arbetsordningen. 

 

Under hösten 2014 har ett arbete påbörjats med att revidera kommunfullmäktiges  

arbetsordning inför mandatperioden 2015-2018. Detta då arbetsordningen skall  

revideras under varje mandatperiod samt att förändringar i kommunallagen (KL) 

(1991:900) från och med 2015-01-01 medför vissa justeringar i arbetsordningen. I det 

pågående arbetet med revidering av arbetsordningen har tjänstemän inom kommun-

ledningskontoret tagit fram ett första utkast som stämts av med ålderspresidenten  

mandatperioden 2010-2014. Utifrån de förslag som då framkom har sedan gruppledarna 

i fullmäktiges partigrupper kallats till en gruppledarträff i december 2014, vars syfte var 

att verka som en fysisk remissomgång där de olika partiernas företrädare i fullmäktige 

gavs möjlighet att yttra sig angående upprättat tjänstemannaförslag. De närvarande  
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partierna var alla av den åsikten att förslaget även skulle skickas ut till partierna för  

ytterligare en remissomgång och förväntas komma upp för beslut vid kommunfullmäk-

tiges sammanträde den 13 april 2015.  

 

I det nya upprättade förslaget finns bland annat förslag om att tydliggöra presidiets roll 

samt förändring av hanteringen av motioner och interpellationer. Vad motionärerna  

föreslår angående att inrätta ett uppföljningssystem så finns detta idag internt inom 

kommunkansliet och två gånger per år återrapporteras till kommunfullmäktige hur  

tjänstemannaberedningen av inkomna motioner fortlöper. Vad gäller det sista utveckl-

ingsområdet, debatter, så finns det i dagsläget inskrivet i arbetsordningen att presidiet 

får besluta om allmänpolitiska debatter. Denna skrivning kvarstår även i det nya upp-

rättade förslaget till arbetsordning. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. Ungdomsrådet har inte utgjort remissinstans och har därmed inte getts  

möjlighet att påverka. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bifalla motionen då intentionerna anses uppfyllda eftersom arbetet med att revidera 

kommunfullmäktiges arbetsordning pågår och i det pågående arbetet har alla partier 

som är representerade i fullmäktige getts möjlighet att yttra sig.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 § 16. 

3. Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 63. 

 

Yrkande 

Tomas Junkka (s) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

 

att bifalla motionen då intentionerna anses uppfyllda eftersom arbetet med att revidera 

kommunfullmäktiges arbetsordning pågår och i det pågående arbetet har alla partier 

som är representerade i fullmäktige getts möjlighet att yttra sig, 
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att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att lägga 

in allmänpolitiska debatter i något eller några av följande ämnesområden under 2015: 

- Kommunens ekonomi 

- Skolfrågor 

- Sociala frågor 

- Tekniska frågor 

- Personalrekryteringsfrågor, 

 

att genomföra en tidsplan för de allmänpolitiska debatterna med början 2015.   

 

Eric Palmqvist (sd) yrkar med instämmande av Pernilla Fagerlönn (v), Bror Wennström 

(mav), Stig Eriksson (v), Paula Lohiniva (sd) och Fredric Olofsson (mav) 

 

att bifalla motionen då intentionerna anses uppfyllda eftersom arbetet med att revidera 

kommunfullmäktiges arbetsordning pågår och i det pågående arbetet har alla partier 

som är representerade i fullmäktige getts möjlighet att yttra sig. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Eric Palmqvist m fl förslag mot Tomas Junkka m fl förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 

har beslutat i enlighet med Eric Palmqvist m fl förslag.  
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 KS/2015:17 -101 

 

§ 23 

Delgivningar  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Bakgrund 

 

Delgivningar 

 

1.  KS 2015:25/107 

Protokoll Lapplands Kommunalförbunds direktion 2014-12-18. 

 

2.  KS 2014:581/102 

Socialdemokraterna har utsett Birgitta Larsson till gruppledare/insynspolitiker för  

mandatperioden 2015-2018. 

 

3.  KS 2014:666/101 

Revisorerna har den 21 januari 2015 kommit med ett slutdokument gällande styrelsens 

och nämndernas ansvarsutövande 2014. 

 

4. KS 2015:47/750 

Socialförvaltningen har den 30 januari 2015 rapporterat i enlighet med bestämmelserna 

i 16 kap 6 f-h §§ SoL samt bestämmelserna i 28 f-h §§ LSS. 

 

5.  KS 2015:134/007 

Revisorerna har den 11 februari 2015 kommit med ett slutdokument gällande  

granskning av brand- och skalskydd vid äldreboenden och skolor. 

 

6.  KS 2015:147/007 

Revisorerna har den 11 februari 2015 kommit med ett slutdokument gällande LSS-

verksamheten. 

 

7. KS 2015:139/270 

Hyresgästföreningen har den 10 februari 2015 tillskrivit kommunfullmäktige i Kiruna 

och Gällivare kommun med begäran om att ställa sig bakom hyresgästföreningens brev 

till regeringen daterad 2015-01-29. 
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 KS/2015:141 -261 

 

§ 24 

Interpellation av Mats Rantapää (s) - Tomträttsavgälder och friköp  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas och interpellationen besvaras vid kommande kommun-

fullmäktigesammanträde. 

 

Bakgrund 

Mats Rantapää (s) har inkommit med en interpellation gällande tomträttsavgälder och 

friköp. 

 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation. 

 

Interpellationsförfrågan 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. 

Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras 

vid kommande kommunfullmäktigesammanträde. 
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 KS/2015:108 -295 

 

§ 25 

Interpellation av Mats Rantapää (s) - Nya kontor, samt förändra befintliga kontor 

för att skapa nya kontorsytor  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas och interpellationen besvaras vid kommande kommun-

fullmäktigesammanträde. 

 

Bakgrund 

Mats Rantapää (s) har inkommit med en interpellation gällande nya kontor och samt 

förändrat de befintliga och sagt upp en hyresgäst. 

 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation. 

 

Interpellationsförfrågan 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. 

Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras 

vid kommande kommunfullmäktigesammanträde. 
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     KS 2015:135 - 353 

§ 26 

Interpellation av Birgitta Larsson (s) - VA-nät till Södra Repisvaara  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas och interpellationen besvaras vid kommande kommun-

fullmäktigesammanträde. 

 

Bakgrund 

Birgitta Larsson (s) har inkommit med en interpellation gällande VA-nät till Södra  

Repisvaara. 

 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation. 

 

Interpellationsförfrågan 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. 

Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras 

vid kommande kommunfullmäktigesammanträde. 
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 KS/2015:18 -101 

 

§ 27 

Motioner 2015  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning. 

 

Bakgrund 

Följande motion/er har inkommit fram till kallelsens utskick; 

 

Motion av Fredric Olofsson (mav) och Bror Wennström (mav) – Vikariepool till  

Gällivare kommuns skolor. KS 2015:137/611. 

 

Motion av Lena Lindberg (s), Birgitta Larsson (s) och Nina Eriksson (s) – Giftfria  

förskolor. KS 2015:193/714. 

  

/ 
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2015-03-02 

 Ärenden: §§ 15-27 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 18  §   §   §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Alriksson, Lars  M N A        

Alriksson, Eva M N A        

Nordvall Hedström, Monica  Kl. 13.00-18.05,  

                                               §§ 15-21 

M N A        

Nilsson, Fredrik M F         

Josefsson, Ingrid M N A        

Liljergren, Per-Åke    Kl. 13.00-15.00, § 15 M N         

Blom, Benny M N A        

           

Nilsson, Tomas  S F         

Larsson, Birgitta S N X        

Lindberg, Lena S N X        

Åhlén, Maria           Kl. 13.00-17.30, §§ 15-18 S N         

Sundelin, Johannes S N X        

Eriksson, Nina S N X        

Axelsson, Roland S N X        

Persson, Clary S N X        

Ärlebrand, Steve S N X        

Öjemalm, Monica S N X        

Rantapää, Mats     Kl. 13.00-16.25, §§ 15-16 S N         

Norlin, Rose-Marie S N X        

Normark, Ulf S N X        

Pohjanen, Margareta S N X        

Junkka, Tomas S N X        

Näslund, Elin S F         

Johansson, Erik S F         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2015-03-02 

 Ärenden: §§ 15-27 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 18  §   §   §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

           

Wäppling, Jeanette            V N A        

Eriksson, Stig                      V N A        

Taivalsaari, Karl-Erik  V N A        

Sundqvist-Apelqvist, Katinka  V N A        

Fagerlönn, Pernilla V N A        

Lehtipalo, Henrik              V N A        

Öderyd, Isabelle V F         

           

Ölvebo, Henrik MP N A        

Liinanki, Mattias MP N A        

Nyman, Dagmar MP N A        

Nordstrand, Joakim  Kl. 13.00-16-30, §§ 15-17 MP N         

           

Palmqvist, Eric SD N  X       

Lohiniva, Paula SD N  X       

           

Nordgren, Bernt NS F         

Henricsson, Margareta  NS N A        

           

Wennström, Bror     Kl. 13.00-18.35, §§ 15-22 MaV N A        

Olofsson, Fredric  MaV N A        
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2015-03-02 

 Ärenden: §§ 15-27 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 18  §   §    §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

Fulford, Katarina  M T A        

 Martinsson, Michael M F         

Henriksson, Amy     N kl. 13.00-15.00 

                                 T kl. 15.00-18.45, §§ 16-27 

M T A        

Ringvall, Benny M F         

           

Hogeland Heneskär, Anna-Carin S T X        

Öqvist, Frank S T X        

Eriksson, Gunnel S F         

Gabrielsson, Lars S F         

Heldeskog, Birgitta S T X        

Markström, Ulf        N kl. 13.00-16.25 

                                 T kl. 16.25-18.45, §§ 18-27 

S T X        

Danell, Claes           N kl. 13.00-17.30 

                                 T kl. 17.30-18.45 §§ 19-27 

S T X        

Eriksson, Monica S N         

Normark, Tony S N         

           

Henriksson, Janete V F         

Väyrynen, David  V T A        

Lehtipalo, Ann-Christin V F         

Haarala, Ove V N         

           

Aronsson, Åsa MP F         

Stafstedt, Magnus MP F         

           

Johansson, Nicklas NS T A        

Eriksson, Göte NS N         
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 Datum: 2015-03-02 

 Ärenden: §§ 15-27 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 18  §   §    §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

Isaksson, Anneli      N kl. 13.00- 18.35 

                                 T kl. 18.35-18.45, §§ 23-27 

MaV T         

Isaxon, Gun MaV N         

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:  17 2       

 21 Avstår    

 

 
 


