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                       KS/2015:15 -007 

§ 41 

Information från revisorerna  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Bakgrund 

Föreligger ingen information av kommunens revisorer vid dagens sammanträde. 
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                        KS/2015:16 -100 

§ 42 

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. 

 

Lennart Johansson informerar om: 

- Östra Malmberget 

- Gestaltnings och profilprogram 

- Grön, vit, blåstrukturplan blir klar i juni 2015 

- Parkeringsutredningen är inte färdig än 

- Övergripande trafikstrategin klar innan sommaren. 

- Tillkommande utredning friidrottsanläggning, med placering i Sjöparksområdet eller   

  annan central placering 

- Linbaneutredningen presenteras vid nästa samhällsplaneringsutskott 

- Ishallen, projektering och detaljplanerarbete kommer att drivas parallellt 

- Programarbete för att ersätta Lövberga, beslutet är fattat för att arbetet ska kunna på 

  börjas 

- Exploatering Repisvaara södra presenterades vid samhällsplaneringsutskottet,  

  resultatet kommer i maj 2015. 

- Detaljplan Repisvaara norra, LKAB skulle exploatera området. I dagsläget säger  

  LKAB nej till östra delen men ja för västra området. Förmodligen måste detaljplanerna  

  omarbetas. Besluta om avtalet med Trafikverket om en gångtunnel under E 45 måste  

  skrivas. 

- Detaljplan för Kommunalhemmet 1, boende socialt stöd, överklagat. Anbud är in- 

  kommet, men måste avvakta att detaljplanen vinner laga kraft 

- Boende nya äldreboende Kommunalhemmet har det blivit en fördyring på 5 %  

  eftersom det pga av överklagningar försenats och det blir ett vinterbygge. 

- Solbacken, kommunstyrelsen har beslutat om mer medel eftersom det blev en fördy 

  ring vid upphandlingen 

- Detaljplan Bryggeribackan är antagen, men två besvär har inkommit och byggstarten  

  för sommaren kan äventyras. 110 bostäder skulle inrymmas i området ca 50 villor och  

  60 lägenheter 

- Wassara 10, där Bo Klok ska bygga, ett markanvisningsavtal måste skrivas 

- Detaljplan Silverbrandshöjden, måste ett markanvisningsavtal skrivas. 
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                           KS/2015:338 -041 

 

§ 43 

Ansvarsfrihet för år 2014  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna revisionsberättelsen för år 2014, 

 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja kommunstyrelsen, samt de enskilda 

förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet, 

 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja socialnämnden, samt de enskilda  

förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet, 

 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja miljö- och byggnämnden, samt de  

enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet, 

 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja barn-, utbildning- och kulturnämnden, 

samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet, 

 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja service- och tekniknämnden, samt de 

enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet, 

 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja överförmyndarnämnden, samt de  

enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet, 

 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Gällivare Energi AB, samt de enskilda 

förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet, 

 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Matlaget i Gällivare AB, samt de  

enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet, 

 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja TOP bostäder AB, samt de enskilda 

förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. 

Notering 

Vid beslutspunkt för kommunstyrelsen innehar Lena Lindberg (s) ordförandeskapet. 
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Jäv 

Vid beslutspunkten för kommunstyrelsen anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej 

vid beslut: Birgitta Larsson (s), Roland Axelsson (s), Maria Åhlén (s), Tomas Junkka 

(s), Tomas Nilsson (s), Jeanette Wäppling (v), Lars Alriksson (m), Margareta Henrics-

son (ns), Frank Öqvist (s), Katinka Sundqvist-Apelqvist (v), Fredric Olofsson (mav), 

Johannes Sundelin (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Steve Ärlebrand (s), Gun Isaxon (mav) 

och Monica Nordvall Hedström (m). 

 

Vid beslutspunkten för socialnämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid 

beslut: Dagmar Nyman (mp), Steve Ärlebrand (s) och Isabelle Öderyd (v). 

 

Vid beslutspunkten för miljö- och byggnämnden anmäler följande ledamöter jäv och 

deltar ej vid beslut: Ulf Normark (s), Ulf Markström (s), Henrik Ölvebo (mp) och Ann-

Christin Lehtipalo (v). 

 

Vid beslutspunkten för barn-, utbildning- och kulturnämnden anmäler följande leda-

möter jäv och deltar ej vid beslut: Lena Lindberg (s), Johannes Sundelin (s), Monica 

Nordvall- Hedström (m), Karl-Erik Taivalsaari (v), Pernilla Fagerlönn (v), Nicklas Jo-

hansson (ns), Gun Isaxon (mav), Erik Johansson (s), Tomas Junkka (s) och Eva Alriks-

son (m). 

 

Vid beslutspunkten för service- och tekniknämnden anmäler följande ledamöter jäv och 

deltar ej vid beslut: Mats Rantapää (s), Frank Öqvist (s), Ulf Markström (s) och Ann-

Christin Lehtipalo (v), Margareta Pohjanen (s) och Henrik Lehtipalo (v). 

 

Vid beslutspunkten för överförmyndarnämnden anmäler följande ledamöter jäv och 

deltar ej vid beslut: Katinka Apelqvist-Sundqvist (v) och Birgitta Heldeskog (s). 

 

Vid beslutspunkten för Gällivare Energi AB anmäler följande ledamöter jäv och deltar 

ej vid beslut: Henrik Lehtipalo (v), Lars Alriksson (m), Steve Ärlebrand (s) och Ulf 

Markström (s). 

 

Vid beslutspunkten för Matlaget i Gällivare AB anmäler följande ledamöter jäv och 

deltar ej vid beslut: Birgitta Heldeskog (s). 

 

Vid beslutspunkten för TOP bostäder AB anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej 

vid beslut: Frank Öqvist (s), Birgitta Heldeskog (s) och Eva Alriksson (m). 

Bakgrund 

Fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser och 

nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag. 
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Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller verksamheten. De ansvarar 

också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredo visning till fullmäktige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva 

om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och 

god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den in-

riktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och an-

svarsprövande Vi har i våra prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedöm-

ning av väsentlighet och risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året. 

 

Revisorerna bedömer; 

• att styrelser och nämnder i Gällivare kommun i stort har bedrivit verksamheten på ett  

  ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

• att styrelsernas och nämndernas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig även 

  om vår granskning visar att den interna kontrollen kan förbättras i vissa avseenden. 

• att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande men att kommunen inte i tillräcklig 

  omfattning följer rekommendationen RKH 11.4 som avser komponentavskrivning av 

  kommunens materiella anläggningstillgångar samt att kommunen inte följer 

  rekommendationen RKR 10.2 för redovisning av avsättning till avfallsdeponi. 

• att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen och delvis 

  förenligt med de mål för verksamheten som fullmäktige har beslutat om. 

 

Revisorerna tillstyrker: 

• att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

  beviljas ansvarsfrihet. 

• att kommunens årsredovisning för år 2014 godkänns. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsberättelse för år 2014. 
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                      KS/2014:179 -041 

 

§ 44 

Gällivare kommuns årsredovisning  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2014. 

Bakgrund 

Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper mm för 2014 i en 

årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag på överföring av över- och un-

derskott till 2015 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av på-

gående investeringsobjekt till 2015 års budget.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av ej påbör-

jade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2015 års resultat-, finansierings- och balans-

budget med motsvarande belopp. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga specifikt kända. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2014. 

Beslutsunderlag 

1. Upprättat förslag till årsredovisning för Gällivare Kommun 2014. 

2. Kommunstyrelsen 2015-03-17 § 74. 

3. PWC granskning av årsredovisning 2014. 

Yrkande 

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Fredric Olofsson 

(mav), Eric Palmqvist (sd) och Lars Alriksson (m) 

 

att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2014. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Jeanette Wäppling m fl förslag.  
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                      KS/2015:205 -041 

 

§ 45 

Tilläggsanslag investeringsreserv 2015 års budget  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ur rörelsekapitalet anvisa 10 000 000 kronor till projekt 89901 "Investeringsreserv" 

med ansvar 80. 

Bakgrund 

Inom 2015 års budget finns ingen investeringsreserv budgeterad. Då det under 2015 

förväntas uppkomma behov av att bl a köpa in mark till ändamål för vilka ej finns bud-

geterade investeringsmedel i 2015 års budget, så har föreslår kommunchefen att en in-

vesteringsreserv anvisas ur rörelsekapitalet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeterad, skattefinansierad,  investeringsvolym (exkl kompletteringsbudget från 

2014) ökar med 10 Mkr. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ur rörelsekapitalet anvisa 10 000 000 kronor till projekt 89901 "Investeringsreserv" 

med ansvar 80. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 81. 
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                                KS/2014:237 -170  

 

§ 46 

Områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts och information till skolor och allmänhet 

om vilka regler som gäller kring fyrverkerier  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga till en paragraf i den allmänna lokala ordningsföreskriften för Gällivare kom-

mun gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, 

 

att information om reglerna för fyrverkeri och andra pyrotekniska varor återkommande 

publiceras i media och på kommunens hemsida vid exempelvis påskafton, valborgsmäs-

soafton och nyårsafton, 

 

att godkänna föreslagen text till paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften  

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, 

 

att lyfta ut Nuolajärvi rastplats som tillåten plats att använda pyrotekniska varor. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har efter en motion från Stig Eriksson (v) m.fl. angående använd-

ning av fyrverkerier inom Gällivare kommun (KS/2008:388) beslutat att Service och 

teknikförvaltningen skall ta fram ett antal områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts, 

samt att information sker i skolor och till allmänheten om vilka regler som gäller kring 

fyrverkerier (exempelvis åldersgränser) samt vilka risker som är förknippade med fyr-

verkerier och smällare.  

 

Att paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften lyder enligt följande nedan-

stående text: 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

Vid följande platser är det alltid tillåtet att använda pyrotekniska varor. 

 

Nuolajärvi rastplats. 

Sandviken naturområde. 

Tippsta friluftsområde. 

 

I 3 kap 7 § ordningslagen finns regler om att det i vissa fall krävs tillstånd från polis-

myndigheten för att använda pyrotekniska varor. 

 

Utöver den tillståndplikt som följer av 3 kap 7 § ordningslagen gäller att tillstånd 
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alltid krävs från polismyndigheten inom delar av centrala Gällivare, Malmberget och 

Koskullskulle, utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande 

dag fram till klockan 03.00. 

 

Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor i när-

heten av följande nedanstående platser. Det är däremot alltid förbjudet att använda pyro-

tekniska varor närmare än 100 meter från dessa platser. 

 

- I anslutning till Enen särskilda boende. 

- I anslutning till Gunillahem särskilda boende. 

- I anslutning till Hedgården särskilda boende. 

- I anslutning till Lövbergas särskilda boende. 

- I anslutning till Älvgårdens särskilda boende. 

- I anslutning till Wassarahems korttids boende. 

- I anslutning till Gällivare sjukhus. 

- I anslutning till hundklubbens lokaler. 

- I anslutning till ridhuset och tillhörande ridbanor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet är inte förenat med några ekonomiska konsekvenser.  

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Att det finns aktuella riktlinjer som visar hur kommunen avser fyrverkerier och andra 

pyrotekniska varor får nyttjas inom Gällivare kommun är positivt för alla medborgare 

och då inte minst för barn och unga. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att lägga till en paragraf i den allmänna lokala ordningsföreskriften för Gällivare kom-

mun gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, 

 

att information om reglerna för fyrverkeri och andra pyrotekniska varor återkommande 

publiceras i media och på kommunens hemsida vid exempelvis påskafton, valborgsmäs-

soafton och nyårsafton, 

 

att godkänna föreslagen text till paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften  

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, 

 

att lyfta ut Nuolajärvi rastplats som tillåten plats att använda pyrotekniska varor. 
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Beslutsunderlag 

1. Motion.  

2. Kommunfullmäktiges 2009-05-11 § 63. 

3. Service- och tekniknämnden 2015-01-13 § 10. 

4. Lokala ordningsföreskrifter. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 § 38. 

6. Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 91. 

Yrkande 

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Erik Johansson (s) och Fredric Olofs-

son (mav)  

 

att lägga till en paragraf i den allmänna lokala ordningsföreskriften för Gällivare kom-

mun gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, 

 

att information om reglerna för fyrverkeri och andra pyrotekniska varor återkommande 

publiceras i media och på kommunens hemsida vid exempelvis påskafton, valborgsmäs-

soafton och nyårsafton, 

 

att godkänna föreslagen text till paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften  

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, 

 

att lyfta ut Nuolajärvi rastplats som tillåten plats att använda pyrotekniska varor. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Jeanette Wäppling m fl förslag.  
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                  KS 2015:366 -000 

§ 47 

Debattregler i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att debattreglerna fastställs på frivillig grund. 

Bakgrund 

Föreligger förslag på debattregler för Gällivare kommuns fullmäktige. 

Beslutsunderlag  

1. Debattregler. 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Bernt Nordgren 

(ns), Pernilla Fagerlönn (v), Henrik Ölvebo (mp), Eric Palmqvist (sd) och Bror Wenn-

ström (mav) 

 

att debattreglerna fastställs på frivillig grund. 

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.  
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KS/2014:569 -003 

 

§ 48 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att under 46 § Interpellationer, ha följande lydelse; 

En interpellation ska  

vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

ges in till styrelsens kansli eller fullmäktiges sekreterare senast 10 arbetsdagar före de 

sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

3:e stycket, stryka interpellationen bör besvaras vid nästkommande sammanträde, 

 

att under 47 § ändra från 10 till 5 arbetsdagar samt  

 

att under § 39 stryka sista meningen i första stycket, 

 

att ändra andra stycket så att replikskiftet får ske två gånger, max två minuter per replik-

skifte, 

 

att § 19 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena/särskild beredning reviso-

rernas budget, 

 

att anta föreslagna revideringar i arbetsordning för kommunfullmäktige, 

 

att förändringarna börjar gälla direkt. 

Bakgrund 

I enlighet med Gällivare kommuns regler för dokumentsamlingen skall arbetsordningen 

för kommunfullmäktige revideras varje mandatperiod. Arbetet med att ta fram förslag 

till revideringar har pågått under hösten 2014. Förslag med revideringar skickades ut till 

kommunfullmäktiges partier på remiss under tiden 25 november- 16 december 2014. 

Vid en gruppledarträff i mitten av december framkom att partierna ville ha ut förslaget 

på ytterligare en remissomgång. Inför remissomgång nummer två gav även Sveriges 

kommuner och Landsting, SKL, ut ett cirkulär (cirkulär 14:57) angående revideringar 

av fullmäktiges arbetsordning. Utredningen har stämt av upprättat förslag till revidering 

med SKLs förslag på arbetsordning. 

 

Remissomgång nummer två skickades ut till partierna under början av januari 2015 och 

remisstiden var då tre veckor med stoppdag 30 januari 2015. De partier som fått remis-

sen för yttrande är Socialdemokraterna Arbetarpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna,  
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Sverigedemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Malmfältens väl och Norrbottens sjuk-

vårdsparti. 

 

Tre yttranden inkom i tid. Dessa yttranden inkom från Sverigedemokraterna (SD), 

Vänsterpartiet (V) och Socialdemokraterna (S). Ytterligare ett yttrande inkom efter  

 

stoppdagen, från Norrbottens sjukvårdsparti (NS). NS yttrande har därför inte tagits i 

beaktande vid det fortsatta arbetet med förslag till revideringar av fullmäktiges arbets-

ordning, men det finns bilagt som beslutsunderlag tillsammans med övriga yttranden.  

Yttranden 

Alla inkomna yttranden finns att läsa i sin helhet bilagda som beslutsunderlag till ären-

det. En sammanställning av förslagen samt utredningens kommentarer till yttrandena 

följer nedan: 

 

(SD) har i sitt yttrande kommenterat tre paragrafer samt gett ytterligare ett förslag utö-

ver utredarens förslag till revideringar. Gällande § 39 arbetsordningen där utredningen 

föreslagit att en talare som anför ett ärende har fem minuter till sitt förfogande påtalar 

SD att vissa ärenden kan medföra att ytterligare talartid kan vara nödvändigt. Utred-

ningen kan konstatera att eftersom talartid inte är något som regleras i Kommunallagen 

(KL) (1990:900) utan enbart i arbetsordningen som beslutas av kommunfullmäktige, 

finns möjlighet att vid de tillfällen ytterligare talartid skulle anses nödvändigt, låta full-

mäktige avgöra om talaren skall beviljas ytterligare talartid. Ordföranden kan då ställa 

en fråga till fullmäktige om utökad talartid kan beviljas och fullmäktige svarar ja eller 

nej. På så vis kan ytterligare talartid beviljas vid behov.  

 

Angående § 52 om när en reservation skall inlämnas föreslår SD att reservation skall 

anmälas i omedelbar anslutning till det beslut reservationen gäller. Av KL 4 kap 22 § 

framgår att en förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera 

sig mot beslutet och att reservationen skall anmälas innan sammanträdet avslutats. Till 

sist vill SD se ett förtydligande i arbetsordningen angående vilken starttid fullmäktige 

har. SD föreslår att fullmäktige skall ha starttid kl.11:00. Utredningen anser att det är 

presidiets roll att avgöra vid beredningen vilken starttid fullmäktiges sammanträde skall 

ha beroende på ärendemängd och ärendenas karaktär.  

 

(v) har i sitt yttrande kommenterat sex olika paragrafer i remissen. Gällande § 48 fanns, 

i det första förslaget som gick ut till partierna på remiss under november-december 

2014, ett förslag om stopptid för fullmäktige. Utredningen hade då föreslagit att full-

mäktige skall avslutas senast kl. 19:00, för att återupptas dagen efter om behov förelig-

ger. Detta förslag plockade utredningen bort inför den andra remissomgången eftersom 

förslag inkommit vid gruppledarträffen i december om att ta bort den revideringen. V 

skriver i sitt yttrande att de ställer sig positiva till tidsbegränsningen och att det även  
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skall ses som en arbetsmiljöfråga för de tjänstemän som närvarar vid fullmäktiges sam-

manträden.  

 

Utredningens grundförslag var att tidsbegränsa fullmäktiges sammanträden till kl. 

19:00, men anser att vid ett sådant införande behövs ytterligare utredning genomföras 

angående ekonomiska konsekvenser. I dagsläget har kommunen ingen egen fullmäkti 

 

gesal/aula som kan nyttjas till fullmäktigeas sammanträden. Då fullmäktiges samman-

träden i dagsläget hålls på Folkets hus Gällivare, tidigare även på Gällivare sjukhus aula 

och Nordan Malmberget, kan det medföra problem med lokalfrågan om sammanträdet  

 

behöver upptas dagen efter på grund av stopptiden. Tills dess att fullmäktige har en 

permanent sal samt att de ekonomiska delarna vidare utretts så ser utredningen svårig-

heter med att införa stopptid. Arbetsmiljöperspektivet för de tjänstemän som deltar vid 

fullmäktiges sammanträden är en verksamhetsfråga som bör kunna lösas inom kom-

munkontorets kansli om problem med vilotider och arbetstider uppstår.  

 

(s) lämnade i sitt yttrande två förslag, varav det ena är redaktionellt. I § 39 angående 

talarordning och ordningen vid sammanträden vill de ha ett tillägg att vid replikskiften 

får replikerna vara max 1 minut långa. Utredningen ställer sig positiv till detta förslag.  

 

Föreslagna revideringar 

Då de föreslagna revideringarna är av sådan karaktär att grundstrukturen för arbetsord-

ningen har förändrats, medför det att utredningen inte kunnat använda sig av den sed-

vanliga jämförelsemallen som beslutsunderlag i ärendet. Detta då paragrafer har flyttats 

om, vissa paragrafer har tillkommit och det är ny rubriksättning. Jämförelsemallen som 

vanligtvis brukar användas vid revideringar av arbetsordningen, reglementen och lik-

nande dokument, fyller därför inte sitt syfte att ge en snabb översikt och jämförelse mel-

lan två paragrafer, utan jämförelsemallen upplevs istället som begränsande i detta 

ärende. Därför har utredningen valt att enbart använda sig av mallen för arbetsordning-

en. 

Ekonomiska konsekvenser 

De revideringar som är föreslagna har inga direkta ekonomiska konsekvenser.  

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Utveckling och revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning utifrån SKLs rekom-

mendationer samt partiernas yttranden är en positiv demokratisk aspekt vilket gynnar 

alla medborgare, även barn och ungdomar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
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att under 46 § Interpellationer, ha följande lydelse; 

En interpellation ska  

vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

ges in till styrelsens kansli eller fullmäktiges sekreterare senast 10 arbetsdagar före de 

sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

3:e stycket, stryka interpellationen bör besvaras vid nästkommande sammanträde, 

 

att under 47 § ändra från 10 till 5 arbetsdagar samt  

 

att anta föreslagna revideringar i arbetsordning för kommunfullmäktige, 

 

att förändringarna börjar gälla direkt. 

Beslutsunderlag 

1. SKL cirkulär 14:57. 

2. Yttranden. 

3. Förslag till reglemente inklusive revideringar. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 § 39. 

5. Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 92. 

Yrkande 1 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns), Birgitta Larsson 

(s), Pernilla Fagerlönn (v) och Eric Palmqvist (sd), Bror Wennström (mav) och Henrik 

Ölvebo (mp) 

 

att under 46 § Interpellationer, ha följande lydelse; 

En interpellation ska  

vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

ges in till styrelsens kansli eller fullmäktiges sekreterare senast 10 arbetsdagar före de 

sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

3:e stycket, stryka interpellationen bör besvaras vid nästkommande sammanträde, 

 

att under 47 § ändra från 10 till 5 arbetsdagar,  

 

att under § 39 stryka sista meningen i första stycket, 

 

att ändra andra stycket så att replikskiftet får ske två gånger, max två minuter per replik-

skifte, 

 

att anta föreslagna revideringar i arbetsordning för kommunfullmäktige, 

 

att förändringarna börjar gälla direkt. 
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Propositionsordning 1 

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.  

Yrkande 2 

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Bernt Nordgren 

(ns), Birgitta Larsson (s), Pernilla Fagerlönn (v), Eric Palmqvist (sd), Bror Wennström 

(mav) och Henrik Ölvebo (mp) 

 

att § 19 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena/särskild beredning 

revisorernas budget. 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Birgitta Larssons förslag.  
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                      KS/2014:549 -102 

 

§ 49 

Val av andre vice ordförande till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet med anledning av att val av kommunstyrelsens andre vice ord-

förande ej kan utses förrän reglementet för kommunstyrelsen samt arbetsordning ändrats 

enligt gängse regler samt ekonomisk konsekvensbeskrivning. 

Bakgrund 

Föreligger val av andre vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att utse en andre vice ordförande till kommunstyrelsen, 

 

att revidera kommunstyrelsens reglemente utifrån valet, 

 

att årsarvode ej ska utgå. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 99. 

2. Kommunfullmäktiges valberedning 2015-03-26 § 6. 

Yrkande 

Eva Alriksson (m) yrkar med instämmande av Joakim Nordstrand (mp) och Lars Alriks-

son (m) och Bror Wennström (mav) 

 

att utse Henrik Ölvebo (mp) till andre vice ordförande till kommunstyrelsen. 

 

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Joakim Nordstrand (mp) 

 

att utse Henrik Ölvebo (mp) till andre vice ordförande till kommunstyrelsen. 

 

att revidera kommunstyrelsens reglemente utifrån valet, 

 

att årsarvode ej ska utgå. 
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Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (sd), Mats Rantapää (s) 

 

på minoritetsåterremiss med anledning av att val av kommunstyrelsens andre vice ord-

förande ej kan utses förrän reglementet för kommunstyrelsen samt arbetsordning ändrats 

enligt gängse regler samt ekonomisk konsekvensbeskrivning. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 

sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 

beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  

Votering 

Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 

 

Den som yrkar i enlighet med kommunstyrelsen röstar Ja.  

Den som yrkar i enlighet med Birgitta Larsson röstar Nej. 

 

Efter företaget upprop finner ordföranden att 22 Ja-röster och 19 Nej-röster har avgetts. 

Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta 

Larsson. 

 

Voteringslista bilägges protokollet. 
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      KS/2014:717 -003 

 

§ 50 

Motion av Paula Lohiniva (sd) och Eric Palmqvist (sd) om insynsplatser för ökad  

demokrati  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen.  

Reservation 

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

eget lagt förslag. 

Bakgrund 

Motion av Paula Lohiniva (sd) och Eric Palmqvist (sd) har inkommit angående införan-

det av insynsplatser i nämnderna i syfte att öka demokratin. I kommunallagen 

(1991:900) (KL) 4 kap. 23 § framgår att fullmäktige får besluta att en förtroendevald 

som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sam-

manträden och delta i överläggningarna men inte besluten. Den förtroendevalde skall 

även ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. I kommentarerna till nämnda pa-

ragraf framgår att syftet med närvarorätten är tudelat. Dels att företrädare för småpartier 

skall ges insyn i nämndsarbetet samt att kommunalråd av samordningsskäl skall kunna 

närvara i nämnder där de inte är invalda.  

 

Kommunledningskontoret har vid ett tidigare tillfälle varit i kontakt med Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, i ett liknande ärende. SKLs förbundsjurist bedömde då 

att en fullmäktigeledamot som ej är ledamot i en nämnd inte kan adjungeras till en plats 

i nämndens utskott. Däremot kan ledamoten ges en insynsplats i nämnden. Viktigt att 

notera är att i KL 6 kap. 19 a § framgår att en nämnds sammanträden alltid skall hållas 

inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller vid ärenden som 

omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

Det kommunala självstyret bygger på demokratisk grund (KL 1 kap 1 §). Grundläg-

gande i en demokrati är likhet inför lagen, fria val och att varje röst är lika mycket värd. 

I syfte att förstärka den kommunala demokratin finns därför möjligheten för kommun-

fullmäktige att besluta om närvarorätt för förtroendevalda i nämnder där de ej är leda-

möter i syfte att företrädare för små partier skall ges möjlighet till insyn och därmed 

utöva demokrati. Enligt regeringsens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya  
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seklet, gäller demokratin som grundläggande princip för alla kommuner, men hur den 

utformas konkret är i stor utsträckning upp till kommunen själv att besluta om. 1 

 

Vid beredningen av motionen framkommer att komplexiteten gällande ett införande av 

insynsplatser i nämnderna och styrelsen är än mer omfattande än att enbart fullmäktige 

får besluta att sådana insynsplatser skall tillhandahållas. Vid ett sådant beslut behöver 

alla nämnders och styrelsens reglementen samt arvodesreglementet revideras omgående. 

Gällande ersättningsformen så behövs en grundligare översyn göras av eventuella er-

sättningsformer för sådana insynsplatser samt en genomgång av vilka sammanträden, 

förrättningar och även ärenden som en sådan insynplats skulle vara berättigad att när-

vara vid. Då Gällivare kommun inte tidigare haft insynsplatser av den omfattning som 

motionärerna föreslår skulle frågan behöva utredas än mer och vidare än vad som är 

möjligt inom ramen för beredningen av en motion. Syftet med insynsplatserna är, både 

enligt vad som skrivs i KL och intentionerna av motionärerna, att öka demokratin ge-

nom att ge fler partier insyn i nämndernas och styrelsens arbeten. Med hänvisning till 

den demokratiska aspekten borde en sådan viktig frågeställning även skickas ut på re-

miss till alla partier i kommunfullmäktige samt möjligtvis även nämnderna. Nämnderna 

lyder under fullmäktige, men viktigt att ha i åtanke är att nämnderna är de politiska or-

gan som handhar ärenden på detaljnivå och bäst känner till sin egen verksamhet och 

förvaltning.  

Ekonomiska konsekvenser 

I dagsläget finns ett parti representerat i fullmäktige som inte har någon ledamot eller 

ersättare i en nämnd eller styrelsen. Motionens första att-sats formulerar att representat-

ion skall ges i nämnderna. Då inga specifika nämnder angetts tolkar utredningen detta 

som att insynsplats skall beredas i samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen. Gäl-

livare kommun har i dagsläget sju nämnder inklusive valnämnden och kommunstyrel-

sen.  

 

Som tidigare beskrivits finns idag ingen tydlig vägledning i arvodesreglementet gäl-

lande eventuella insynsplatser. Därför är de ekonomiska konsekvenserna svårberäknade 

och i behov av att ses över i en grundligare utredning. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Möjlighet till insynsplats för småpartier är samstämmigt med grunden för ett demokra-

tiskt samhälle. Ökad demokrati gynnar alla medborgare, även barn och ungdomar, på ett 

positivt sätt. Ungdomsrådet har inte varit remissinstans. En större utredning av frågan 

möjliggör att ungdomsrådet samt övriga samrådsorgan under kommunstyrelsen kan ges 

möjlighet att yttra sig. 

 

                                                 
1
 Prop. 2001/02: 80 Demokrati för det nya seklet, 2002 Stockholm. ss 73 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

1. Motion.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 § 40. 

3. Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 98. 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Ulf Normark (s), Johannes Sundelin (s), 

David Väyrynen (v) och Bernt Nordgren (ns) 

 

att avslå motionen.  

 

Paula Lohiniva (sd) yrkar  

 

att motionen bifalls. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Paula Lohinivas förslag till beslut under 

proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 

beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  

 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  103 (106) 

 

 2015-04-13  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunfullmäktige  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

                        KS/2015:17 -101 

§ 51 

Delgivningar  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Bakgrund 

Delgivningar 

 

1.  KS 2014:546/102 

Åsa Aronsson (mp) har den 2 mars 2015 avsagt sig som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

2.  KS 2014:546/102 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 9 mars 2015 utsett Stefan Ovrell (mp) till ny ersättare 

från 9 mars 2015 till och med 14 oktober 2018 i kommunfullmäktige. 

 

3.  KS 2014:390/619 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 17 februari 2015 § 17 beslutat att invänta 

statliga riktlinjer gällande läxhjälp och att ärendet följs upp i september 2015. 

 

4.  KS 2015:25/107 

Lapplands kommunalförbunds direktionsmöte, protokoll 2015-01-30. 

 

5.  KS 2015:216/041 

TOP bostäder AB har den 11 mars 2015 inkommit med årsredovisning 2014. 

 

6. KS 2015:337/435 

Ekonomienheten har den 31 mars 2015 redovisat anslag 2015 för fiskevårdande åtgär-

der.  

 

7.  KS 2015:12/019 

Kommunfullmäktiges ärendeuppföljning gällande verkställighet av beslut 2015-04-14. 
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                    KS/2015:200 -210 

 

§ 52 

Interpellation av Clary Persson (s) - Den nya ishallen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse interpellationen besvarad. 

Bakgrund 

Clary Persson (s) har inkommit med en interpellation angående ny ishall.   

Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Jeanette Wäppling (v). 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-16 § 39 att interpellationen får ställas och bes-

varas vid kommande kommunfullmäktigesammanträde. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Wäppling (v) har utarbetat ett skriftligt svar 

som har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation. 

2. Interpellationssvar. 
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                      KS/2015:217 -100 

 

§ 53 

Interpellation av Bror Wennström (mav) - Landsbygd i centrum  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas och interpellationen besvaras vid kommande kommun-

fullmäktigesammanträde 

Bakgrund 

Bror Wennström (mav) har inkommit med en interpellation bl a stödjande av verksam-

heter med ekonomiskt bidrag. 

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 

 

§ 54 

Motioner 2015  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning. 

Bakgrund 

Följande motioner har inkommit: 

 

Motion av Paula Lohiniva (sd) och Eric Palmqvist (sd) – Motorgård i Gälli-

vare/Malmberget. KS 2015:351/829. 

 

Motion av Erik Johansson (s), Claes Danell (s), Tony Normark (s) och Johannes Sun-

delin (s) – Anlägga ett utegym i Gällivare kommun. KS 2015:352/829. 

 

Motion av Johannes Sundelin (s) och Birgitta Larsson (s) – Införande av ”vita jobb mo-

dellen” vid upphandling. KS 2015:353/050. 

  

/ 
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2014-04-13 

 Ärenden: §§ 41-54 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 49  §   §   §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Alriksson, Lars  M N X        

Alriksson, Eva M N X        

Nordvall Hedström, Monica M N X        

Nilsson, Fredrik M F         

Josefsson, Ingrid M N X        

Liljergren, Per-Åke M F         

Blom, Benny M N X        

           

Nilsson, Tomas S N  X       

Larsson, Birgitta S N  X       

Lindberg, Lena S N  X       

Åhlén, Maria S N  X       

Sundelin, Johannes S N  X       

Eriksson, Nina S F         

Axelsson, Roland S N  X       

Persson, Clary S N  X       

Ärlebrand, Steve S N  X       

Öjemalm, Monica S N  X       

Rantapää, Mats S N  X       

Norlin, Rose-Marie S F         

Normark, Ulf            Kl. 13.15-17.15, §§ 43-54 S N  X       

Pohjanen, Margareta S N  X       

Junkka, Tomas         Kl. 10.00-15.15, §§ 41-46 S N         

Näslund, Elin S F         

Johansson, Erik S N  X       
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2014-04-13 

 Ärenden: §§ 41-54 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 49  §   §   §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Wäppling, Jeanette            V N X        

Eriksson, Stig                      V F         

Taivalsaari, Karl-Erik  V N X        

Sundqvist-Apelqvist, Katinka  V N X        

Fagerlönn, Pernilla V N X        

Lehtipalo, Henrik              V N X        

Öderyd, Isabelle V N X        

           

Ölvebo, Henrik MP N X        

Liinanki, Mattias MP F         

Nyman, Dagmar MP N X        

Nordstrand, Joakim MP N X        

           

Palmqvist, Eric SD N  X       

Lohiniva, Paula SD N  X       

           

Nordgren, Bernt       Kl. 10.00-16.50, §§ 41-51 NS N X        

Henricsson, Margareta  NS N X        

           

Wennström, Bror MaV N X        

Olofsson, Fredric  MaV N X        
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2014-04-13 

 Ärenden: §§ 41-54 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 49  §   §    §  

 Ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

Fulford, Katarina  M T X        

 Martinsson, Michael M F         

Henriksson, Amy M T X        

Ringvall, Benny M F         

           

Hogeland Heneskär, Anna-Carin S T  X       

Öqvist, Frank             Kl. 11.40-17.15, §§ 43-54 S T  X       

Eriksson, Gunnel S F         

Gabrielsson, Lars S F         

Heldeskog, Birgitta S T  X       

Markström, Ulf S N         

Danell, Claes  S N         

Eriksson, Monica    N kl. 10.00-15.15 

                                T kl. 15.15-17.15, §§ 47-54 

S T  X       

Normark, Tony S N         

           

Henriksson, Janete V F         

Väyrynen, David     Kl. 10.00-17.00, §§ 41-51    V T X        

Lehtipalo, Ann-Christin    N kl. 10.00-17.00 

                                 T kl. 17.00-17.15, §§ 53-54 

V T         

Haarala, Ove           N kl. 10.00-17.00 

                                T kl. 17.00-17.15, §§ 53-54 

V T         

           

Stafstedt, Magnus MP T X        

Stefan Ovrell MP N         

           

Johansson, Nicklas   N kl. 10.00-16.50 

                                 T kl. 16.50-17.15, §§ 53-54 

NS T         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2014-04-13 

 Ärenden: §§ 41-54 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 49  §   §    §  

 Ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

Eriksson, Göte NS F         

           

           

Isaksson, Anneli MaV N         

Isaxon, Gun                       N kl. 11.00-17.15 MaV N         

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:  22 19       

     

 

 
 


