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§ 77 

 
Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning 

 
KS/2016:220   101 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna dagordningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om godkännande av  
dagordning. 
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§ 78 
 

Matlaget i Gällivare ABs redovisning av verksamhetsplaner 2016-2018 

 
KS/2016:24   012 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta Matlaget i Gällivare ABs presentation av verksamhetplan  

2016-2018. 
 
Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-12-19 § 194, ska  
redovisning av nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske 

till kommunfullmäktige en gång per år. 
 

Joakim Nordstrand, ordförande och Annchatrine Haglund VD i Matlaget i 
Gällivare AB informerar kl. 10.20 – 10.45. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 

 
att kommunfullmäktige antar Matlaget i Gällivare ABs presentation av 
verksamhetplan 2016-2018. 

 
Underlag 

1. Powerpoint presentation.   
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§ 79 
 

Information från Gällivare kommuns revisorer 

 
KS/2016:18   007 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
I revisorernas reglemente § 21 ska revisorerna löpande redovisa  

resultatet av sin granskning till fullmäktige. 
Vid dagens sammanträde informerar Gällivare kommuns revisorer.  

 
Sven-Erik Nilsson, vice ordförande läser upp ett brev som revisorerna har 

skickat till Gällivare kommun angående en femte revisor. 
 
Revisionen informerar även om följande granskningsrapporter; 

 
- Krisberedskap inom för- och grundskolan. 

 
- Systematiskt kvalitetsarbete och garanterad  
   undervisningstid. 

 
- Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter. 

 
- Behörigheter och logkontroll inom socialnämnden. 
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§ 80 
 

Information om samhällsomvandlingen 

 
KS/2016:19   100 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar 

förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om det aktuella lä-
get gällande samhällsomvandlingen. 

 
Lennart Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen in-

formerar kl. 13.00-13.40. 
- Tidplan för flytt av Malmberget 
- Detaljplan kulturbyggnadsområde i västra Koskullskulle 

- Utredning friidrottsanläggning 
- Utvecklingsplan Sandviken, Vassaraträsk 

- Utredningar övergripande parkeringsutredning, flödesmodell trafik och  
  trafikstrategi 
- Programarbete för äldreboende 2 (som ska ersätta Lövberga) 

- Åtgärdsvalsstudie E 45 och statliga vägnätet i Gve-Mbt-Kos 
- Utvecklingsplan Vägmästaren 

- Ny förskola mellanområde, öster om Tallbacka 
- Kunskapshuset programarbete, studiebesök på tre skolor i Stockholms 
  området 

- Is- och evenemangsarena 
- Huvudtidplan 

- Exploateringsprojekt Repisvaara  
- Utvecklingsplan-/detaljplan Repisvaara södra 
- Huvudvattenledning Repisvaara 

- Detaljplan Repisvaara norra (LKAB) 
- BoKlok, Nåiden, kommunalhemmet område mellan Forsgläntan och  

  älven, ca 90 bostäder 
- Forsgläntan och Strandvillan fortgår enligt plan 
- Solbacken, villatomter erbjuds via tomtkön 

- Vuoskonjärvi 21 industritomter 
- Bostadsexploatering Bryggeribacken ca 100 bostäder 

- Vassara 10 
- Exploateringsprojekt Silfwerbrandshöjden 
- Detaljplan Gällivare 13:18 Privat initiativ, Andra Sidan 

- Detaljplan Gällivare 4:18, Andra Sidan.  
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§ 81 
 

Ansvarsfrihet 2015 

 
KS/2016:359   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna revisionsberättelsen för år 2015, 

 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja kommunstyrelsen, samt 
de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2015 års 

verksamhet, 
 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja socialnämnden, samt de 
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2015 års verk-

samhet, 
 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja miljö- och byggnämn-

den, samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 
2015 års verksamhet, 

 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja barn-, utbildning- och 
kulturnämnden, samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvars-

frihet för år 2015 års verksamhet, 
 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja service- och teknik-
nämnden, samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet 
för år 2015 års verksamhet, 

 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja överförmyndarnämnden, 

samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2015 
års verksamhet. 
 

Notering 
Vid beslutspunkt för kommunstyrelsen innehar Bror Wennström (MaV) 

ordförandeskapet. 
 
Jäv 

Vid beslutspunkten för kommunstyrelsen anmäler följande ledamöter jäv 
och deltar ej vid beslut: Jeanette Wäppling (V), Lars Alriksson (M), Henrik 

Ölvebo (MP), Birgitta Larsson (S), Maria Åhlén (S), Tomas Junkka (S), 
Magnus Johansson (S), Bernt Nordgren (NS), Fredric Olofsson (MaV), 
Lena Lindberg (S), Ulf Normark (S), Clary Persson (S), Steve Ärlebrand 
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(S), Pernilla Fagerlönn (V), Stig Eriksson (V), Monica Nordvall Hedström 
(M), Joakim Nordstrand (MP) och Margareta Henricsson (NS).  

 
Vid beslutspunkten för barn-, utbildning- och kulturnämnden anmäler  

följande ledamöter jäv och deltar ej vid beslut: Eva Alriksson (M),  
Karl-Erik Taivalsaari (V), Anna-Karin Hogeland Heneskär (S), Pernilla  

Fagerlönn (V), Tomas Junkka (S) och Katarina Fulford (M).  
 
Vid beslutspunkten för socialnämnden anmäler följande ledamöter jäv 

och deltar ej vid beslut: Katinka Sundqvist Apelqvist (V), Dagmar Nyman 
(MP), Steve Ärlebrand (S), Claes Danell (S), Bror Wennström (MaV), 

Gunnel Eriksson (S) och Clary Persson (S). 
 
Vid beslutspunkten för service- och tekniknämnden anmäler följande  

ledamöter jäv och deltar ej vid beslut: Mattias Liinanki (MP), Erik  
Johansson (S), Margareta Pohjanen (S), Mats Rantapää (S), Tony  

Normark (S), och Monika Eriksson (S). 
 
Vid beslutspunkten för miljö- och byggnämnden anmäler följande  

ledamöter jäv och deltar ej vid beslut: Michael Martinsson (M), Ulf  
Normark (S), Monika Eriksson (S) och David Väyrynen (V). 

 
Vid beslutspunkten för överförmyndarnämnden anmäler följande leda-
möter jäv och deltar ej vid beslut: Birgitta Heldeskog (S) och Monica 

Nordvall Hedström (M). 
 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige utsedda revisorer ska granska den verksamhet som bedrivs i 
styrelser och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksam-

heten i kommunens företag. 
 

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 verk-

samheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 
 
Granskningen ska utföras enligt kommunallagen, kommunens revisions-

reglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen 
ska genomföras med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 

en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande. 
 

 
 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  127  (159) 
   
 

 

2016-04-11  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Underlag 
1. Revisionsberättelse Gällivare kommun år 2015. 

2. Granskningsrapport Gällivare kommuns årsredovisning 2015. 
3. Granskningsrapport TOP bostäder AB. 

4. Revisionsrapport TOP bostäder AB. 
5. Granskningsrapport Matlaget i Gällivare AB. 

6. Granskningsrapport Gällivare Energi AB. 
7. Revisionsrapport Gällivare Energi AB. 
8. Revisionsrapport Laponiatjuottjudus. 
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§ 82 
 

Årsredovisning 2015 

 
KS/2015:226   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för 2015. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper 

mm för 2015 i en årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag 
på överföring av över- och underskott till 2016 års driftbudget samt för-

slag till kompletteringsbudgetering av pågående investeringsobjekt till 
2016 års budget. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av 

ej påbörjade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2016 års resultat-, 
finansierings- och balansbudget med motsvarande belopp. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga Kända. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för 2015. 

 
Underlag 

1. Upprättat förslag till årsredovisning för Gällivare Kommun 2015. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15 § 49. 
3. Kommunstyrelsen 2015-03-29 § 91. 
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§ 83 
 

Integrationsplan 

 
KS/2015:793   133 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta Integrationsplan 2016-2020, 

 
att planen utvärderas och revideras senast under 2019. 
 

Reservation 
Eric Palmqvist (SD) och Paula Lohiniva (SD) reserverar sig mot kommun-

fullmäktiges beslut att anta kommunstyrelsens förslag: ”Integrationsplan 
2016-2020” i sin helhet då behovet av en sådan ytterst är en kvittens på 

en misslyckad migrationspolitik. 
En ansvarsfull migrationspolitik med för samhället rimliga nivåer gör att 
behovet att dylika planer inte föreligger. Nyckeln till en lyckad assimile-

ring, vilket vi menar är det mål som är att föredra framför integration, 
ligger i känslan av nationell, kulturell och social samhörighet vilket förut-

sätter betydligt lägre migrationsnivåer som snabbt och framgångsrikt kan 
”absorberas” i majoritetssamhället.  
 

Ärendebeskrivning 
Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i 

världen. Detta innebär att Sverige framöver kommer att fortsätta ta emot 
många flyktingar och det är troligt att flyktingmottagandet kommer att 
öka kraftigt under de närmaste åren.  

 
Även till Norrbotten har antalet asylsökande personer ökat den senaste 

tiden. En ökning av kommuntalen för asylsökande och nyanlända har 
skett och kommer troligen att fortsätta ske. För att på ett bra sätt ta 
emot dessa grupper i Gällivare kommun behövs en strategisk integrat-

ionsplan där kommunens politiska ambitionsnivå och viljeinriktning fram-
går.   

 
Det övergripande målet för Gällivares integrationsplan är detsamma som 
det nationella målet: lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund. För att uppnå detta mål behövs en 
god intern samverkan mellan kommunens olika verksamheter men det 

krävs också en god samverkan mellan kommunen och andra aktörer i 
samhället. De målområden som prioriterats under denna plans giltighets-
period är följande: 
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 Gott mottagande.  
Ett effektivt system för ett gott mottagande och en god introdukt-

ion kräver tydliga processer, goda rutiner och riktlinjer. En god 
samverkan är central. Ömsesidig förståelse, respekt och kunskap 

utgör viktiga förutsättningar.  
 Bekämpning av diskriminering.  

Alla olika former av diskriminering ska motverkas.      
 Likvärdighet i skolan.  

Barns förutsättningar att lyckas i livet är starkt knutet till skol-

framgång. 
 Goda utbildningsmöjligheter för vuxna.  

Goda språkkunskaper är centrala för integrationen.  
 Hög sysselsättning genom arbete.  

Ett eget arbete är avgörande för individens och samhällets välmå-

ende. Tillvaratagande och utveckling av kunskap/kompetens är 
viktigt. För en god integration krävs inkluderande arbetsplatser.  

 Diversifierat boende.  
Tillgång till bostad och en social gemenskap i grannskapet bidrar 
till etableringen i samhället.  

 Delaktighet och god hälsa.  
Sociala mötesplatser och attraktiva fritidssysselsättningar är vik-

tiga för känslan av sammanhang, självkänslan, självtilliten. Hälsan 
är kopplad till den situation de kommer från och den de möter och 
befinner sig i. En god hälsa snabbt är viktigt för att kunna möta 

den nya tillvaron.  
 

Planen har gått på remiss till nämnderna. Socialnämnden antog förslaget. 
Överförmyndarnämnden antog också förslaget och ser positivt på planen. 
Service och tekniknämnden har ej inlämnat något yttrande med anled-

ning av bristande beredning och handläggning av ärendet. Miljö och 
byggnämnden föreslog att planen kompletteras med det strategiska må-

let från styrkortet och hade i övrigt inget att invända. Barn, utbildning 
och kulturnämnden antog planen med den förändringen att ”utbildnings-
möjligheter för vuxna” ej ligger inom Barn, utbildning och kulturnämn-

dens ansvarsområde. Både Miljö och byggnämndens och Barn, utbildning 
och kulturnämndens yttranden har inkorporerats i det nya förslaget till 

Integrationsplan 2016-2020.  
 
I övrigt har rollerna tydliggjorts för Integrationsgruppen och BAS gruppen 

under rubriken Organisation.  
  

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser kommer att finnas vid implementeringen av 
integrationsplanen.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Målsättningarna i planen avser ge positiva konsekvenser för barn och 

ungdomar i kommunen. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta Integrationsplan 2016-2020, 
 

att planen utvärderas och revideras senast under 2019. 
 

Underlag 
1. Integrationsplan 2016-2020. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15 § 47. 

3. Kommunstyrelsen 2015-03-29 § 92. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S), 
Bror Wennström (NS), David Väyrynen (V), Bernt Nordgren (NS), Lars  

Alriksson (M), Claes Danell (S), Joakim Nordstrand (MP), Pernilla  
Fagerlönn (V), Henrik Ölvebo (MP) och Ulf Normark (S) 

 
att anta Integrationsplan 2016-2020, 
 

att planen utvärderas och revideras senast under 2019. 
 

Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Paula Lohiniva (SD) 
 
att avslå förslaget. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag mot Eric Palmqvist 
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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§ 84 
 

Avtal för hyra av helikopterbas 

 
KS/2016:326   532 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bevilja 32 miljoner kronor till byggandet av helikopterbas för 2016, 

samt resterande 12 miljoner i budget 2017, under förutsättning att 
kommunstyrelsen träffat avtal med NLL som täcker kommunens framtida 
kostnader för helikopterbasen på Lapland Airport, 

 
att ur rörelsekapitalet anvisa 32 000 000 kronor till projektet helikopter-

bas Lapland Airport i 2016 års budget (resterande 12 000 000 kronor för 
2017 finns med i budgetförslaget för 2017-2019), detta under förutsätt-

ning att kommunstyrelsen träffar avtal med NLL som täcker alla kommu-
nernas kostnader för helikopterbasen. 
 

Ärendebeskrivning 
Norrbottens läns landstig (NLL) har efterfrågat om möjlighet att hyra  

helikopterbas vid Lapland Airport Gällivare. 
 
I nuläget är deras helikopterbas belägen vid Vassara träsk. Orsaken till 

NLL:s önskemål att flytta är både flygoperativa och organisatoriska.  
 

För helikopterbasen avses befintliga banor samt flygsystem användas. I 
övrigt behövs ny byggnad med kontor, övernattningsrum samt hangar på 
sammanlagt 1600 m2 byggas. 

 
Önskemålet från NLL är att byggstart sker under maj 2016 med färdig-

ställande i början av 2017. 
 
NLL är beredd att skriva ett 20-årigt hyresavtal med förlängning som 

täcker kommunens kostnader för anläggningen samt driften. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 179 att bevilja 5 miljoner 
kronor till projektering helikopterbas vid Lapland Airport. Att starta  
projektering under förutsättning Norrbottens Läns landsting träffar avtal 

med Gällivare kommun om att ersätta kommunen fullt ut om inte pro-
jektet med helikopterbasen genomförs, att medel anvisas ur rörelse-

kapitalet. 
 
Avtal om projektering har träffat med Norrbotten län Landsting (NLL) 

varefter arbetet har påbörjats. 
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Innan byggnationen kan påbörjas måste beslut om kommunal finansie-

ring samt hyresavtal träffas med NLL. Hyresavtalet skall täcka samtliga 
kommunala kostnader fram till byggnationen är avskriven. Avskrivningen 

bör lämpligen ske på 30 år. Hyresavtalet skall innehålla en klausul som 
garanterar kommunen ersättning för oavskriven del om NLL avträder 

kontrakten innan avskrivningstiden är slut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Projekteringen börjar nu bli färdig och beslut om finansiering måste tas. 
Kostnaden för projektet är nu kalkylerat till totalt 49 miljoner kronor. Då 

hyran skall täcka hela kostnaden blir det inga kännbara ekonomiska  
konsekvenser för kommunen. Service- och tekniknämnden räknar ut 
driftkostnaden samtidigt som kommunledningskontoret genom ekonomi-

enheten beräknar kapitalkostnaden. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Säkerheten för samtliga kommunmedborgare ökar med en bättre  
helikoptertrafik för NLL. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja 32 miljoner kronor till byggandet av helikopterbas för 2016, 

samt resterande 12 miljoner i budget 2017, under förutsättning att 
kommunstyrelsen träffat avtal med NLL som täcker kommunens framtida 

kostnader för helikopterbasen på Lapland Airport, 
 
att ur rörelsekapitalet anvisa 32 000 000 kronor till projektet helikopter-

bas Lapland Airport i 2016 års budget (resterande 12 000 000 kronor för 
2017 finns med i budgetförslaget för 2017-2019), detta under förutsätt-

ning att kommunstyrelsen träffar avtal med NLL som täcker alla kommu-
nernas kostnader för helikopterbasen. 
 

Underlag 
1. Kalkyl. 

2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2016-03-01 § 31. 
3. Kommunstyrelsen 2016-03-29 § 97. 
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§ 85 
 

Förvärv av fastigheten Gällivare Alen 5 

 
KS/2016:313   252 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna förslaget till avtal om överlåtelse av fastigheten Gällivare 

Alen 5, 
 
att förvärva fastigheten Gällivare Alen 5 för en köpeskilling om tjugo-

fyramiljoner (24 000 000) kronor, 
 

att anvisa medel till förvärvet samt för förvärvet nödvändiga inskriv-
ningskostnader ur rörelsekapitalet avseende stämpelskatt om  

360 000 kronor samt expeditionsavgift om 825 kronor, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhälls-

byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna över-
låtelseavtal samt köpebrev. 

 
Reservation 
Eric Palmqvist (SD) och Paula Lohiniva (SD) reserverar sig  

sig mot kommunfullmäktiges beslut om förvärv av fastigheten Gällivare 
Alen 5. 

Sverigedemokraterna menar att fastigheten skall betraktas som hotell 
och en nöjesinrättning, inte ett institutionellt boende. Beslutet att för-
värva fastigheten präglas av desperation från en kommunstyrelse som 

åtagit sig att mottaga fler ensamkommande flyktingbarn än vad  
kommunen egentligen kan erbjuda platser för. 

En ansvarsfull migrationspolitik med för samhället rimliga nivåer skulle 
medföra att behovet av dylika förvärv sannolikt inte längre skulle före-
ligga. Kommunstyrelsen primära uppgift skall vara att upprätthålla  

kommunal kärnverksamhet och tillgodose kommuninvånarnas behov. I 
synnerhet då akut bostadsbrist inom kommunen råder. En proaktiv 

kommunstyrelse skall också verka aktivt och med bestämdhet för att få 
till stånd sådana ändringar av rikspolitiken att dylika panikåtgärder inte 
skall behöva aktualiseras. 

 
Ärendebeskrivning 

Det har uppkommit en möjlighet för Gällivare kommun att förvärva fas-
tigheten Gällivare Alen 5. Fastigheten används idag för hotellverksamhet 
och erbjuder möjlighet för användning som mottagningsplatser för asyl-

sökande, vilket innebär att en större del av de anvisningar av asyl-
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sökande som sker till Gällivare kommun kan hanteras inom kommunen 
istället för att mottagningsplatser måste köpas i andra kommuner.  

 
Köpeskillingen för ett förvärv uppgår till tjugofyramiljoner (24 000 000) 

kronor vilket bedöms som skäligt utifrån den värdering som skett av  
fastigheten.   

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett förvärv av fastigheten innebär att kommunen får möjlighet att tillhan-

dahålla bostäder inom kommunen till asylsökande. Kommunens kostna-
der för mottagande av asylsökande bedöms minska genom att kostnaden 

för de mottagningsplatser som tillskapas genom förvärvet av fastigheten 
utgörs av självkostnaderna för drift och underhåll av fastigheten samt 
personalkostnader.  

 
Förutom köpeskillingen uppkommer för genomförandet av förvärvet även 

inskrivningskostnader i form av stämpelskatt på 1,5 % av köpeskillingen 
och expeditionsavgift om 825 kronor. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna förslaget till avtal om överlåtelse av fastigheten Gällivare 
Alen 5, 

 
att förvärva fastigheten Gällivare Alen 5 för en köpeskilling om  
tjugofyramiljoner (24 000 000) kronor, 

 
att anvisa medel till förvärvet samt för förvärvet nödvändiga inskriv-

ningskostnader ur rörelsekapitalet avseende stämpelskatt om  
360 000 kronor samt expeditionsavgift om 825 kronor, samt 
 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhälls-
byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna över-

låtelseavtal samt köpebrev. 
 
Underlag 

1. Avtal om överlåtelse av fastigheten Gällivare Alen 5. 
2. Kommunstyrelsen 2016-03-29 § 98. 

3. Statusbeskrivning. 
4. Bilaga 2 till avtalet. 

5. Bilaga 3 till avtalet. 
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Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M), 

Henrik Ölvebo (MP), Bernt Nordgren (NS), Bror Wennström (MaV), Tony 
Normark (S), Birgitta Larsson (S), Ulf Normark (S), Eva Alriksson (M) och 

Karl-Erik Taivalsaari (V) 
 

att godkänna förslaget till avtal om överlåtelse av fastigheten Gällivare 
Alen 5, 
 

att förvärva fastigheten Gällivare Alen 5 för en köpeskilling om  
tjugofyramiljoner (24 000 000) kronor, 

 
att anvisa medel till förvärvet samt för förvärvet nödvändiga inskriv-
ningskostnader ur rörelsekapitalet avseende stämpelskatt om  

360 000 kronor samt expeditionsavgift om 825 kronor, samt 
 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhälls-
byggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna över-
låtelseavtal samt köpebrev. 

 
Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Paula Lohiniva (SD) 

 
att avslå förslaget. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag mot Eric Palmqvist 

m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette 
Wäppling m.fl. förslag. 

 
Votering   

Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl. röstar Ja. 

Den som yrkar i enlighet med Eric Palmqvist m.fl. röstar Nej. 
 

Efter uppropet finner ordföranden att 38 Ja-röster och 2 Nej-röster har 
avgetts samt 2 frånvarande. Ordföranden finner därmed att kommun-
fullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl.  

 
Voteringslista bilägges protokollet. 
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§ 86 
 

Förändringar inom 2016-års budget för service- och tekniknämnden 

 
KS/2016:325   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att beslutat anslag om 1 500 tkr inom 2016 års budget, projekt 44126 

playground Hedskolan utgår. 
 
Ärendebeskrivning 

I service och tekniknämndens investeringsbudget för 2016 ingår  
1 500 tkr avseende playground vid Hedskolan. I och med att Hedskolan 

ska ombyggas under år 2016-2017 är det lämpligt att skjuta fram  
projektet. Beslutat anslag om 1 500 tkr inom 2016 års budget, projekt 

44126 playground Hedskolan föreslås utgå i samband med framskjutning 
av projektet. 
 

Projekt playground Hedskolan ingår i budgetförslaget för plan 2017-2019 
inom 2018 års budget.  

  
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att beslutat anslag om 1 500 tkr inom 2016 års budget, projekt 44126 
playground Hedskolan utgår. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-03-29 § 99. 
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§ 87 
 

Flytt av investeringsprojekt Dagcenter HO samt ers Solkatten med  
budget (för åren 2015-2016) till service- och tekniknämnden 

 
KS/2016:255   042 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att omdisponera investeringsbudget på 5 000 tkr i anvisade medel för 
2016 från projektet F 51011 Ers Solkatten till projektet F 20004 Dag-
center HO, 

 
att flytta investeringsprojekt F 20004 Dagcenter HO, ansvar 16101 

(samhällsbyggnadsförvaltning) till ansvar 12021 (service- och tekniks 
förvaltning). 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefsgruppen har utarbetat ett förslag till ändringar i sam-

hällsbyggnads investeringsbudget för 2016. Ett av förslag var att dels 
flytta projekt F 20004 Dagcenter HO med budget på 10 000 tkr (KB från 

2015 till 2016) samt 10 000 tkr anvisade för 2016 till SOT. Dels ska pro-
jektet Dagcenter HO slås ihop med projektet F 51011 Ers Solkatten, an-
visad budget 5 000 tkr för 2016 och bli ett investeringsprojekt F 20004 

Dagcenter HO med investeringsbudget på 25 000 tkr för 2016.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Omfördelning av investeringsbudget mellan samhällsbyggnadsförvaltning 
och service- och tekniks förvaltning. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att omdisponera investeringsbudget på 5 000 tkr i anvisade medel för 
2016 från projektet F 51011 Ers Solkatten till projektet F 20004 Dag-
center HO, 

 
att flytta investeringsprojekt F 20004 Dagcenter HO, ansvar 16101 

(samhällsbyggnadsförvaltning) till ansvar 12021 (service- och tekniks 
förvaltning). 
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Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 

2. Kommunstyrelsen 2016-03-29 § 100. 
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§ 88 
 

Utbetalning av partistöd 

 
KS/2016:53   104 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utbetala partistöd för 2016 till partier representerade i kommunfull-

mäktige enligt följande; 
Arbetarpartiet socialdemokraterna 488 929 kr. 
Vänsterpartiet   216 149 kr. 

Nya Moderaterna   216 149 kr. 
Miljöpartiet de gröna  134 315 kr. 

Norrbottens Sjukvårdsparti    79 759 kr. 
Malmfältens Väl     79 759 kr. 

Sverigedemokraterna   79 759 kr. 
 
att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110. 

 
Ärendebeskrivning 

Föreligger fastställande av partistöd för år 2016. Partistödet betalas ut 
årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. 
 

Utbetalning av partistöd för år 2016 
Arbetarpartiet socialdemokraterna 488 929 kr. 

Vänsterpartiet   216 149 kr. 
Nya Moderaterna   216 149 kr. 
Miljöpartiet de gröna  134 315 kr. 

Norrbottens Sjukvårdsparti    79 759 kr. 
Malmfältens Väl     79 759 kr. 

Sverigedemokraterna    79 759 kr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna täcks inom ram. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att utbetala partistöd för 2016 till partier representerade i kommunfull-
mäktige enligt följande; 

Arbetarpartiet socialdemokraterna 488 929 kr. 
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Vänsterpartiet   216 149 kr. 
Nya Moderaterna   216 149 kr. 

Miljöpartiet de gröna  134 315 kr. 
Norrbottens Sjukvårdsparti    79 759 kr. 

Malmfältens Väl     79 759 kr. 
Sverigedemokraterna    79 759 kr. 

 
att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-03-29 § 101. 
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§ 89 
 

Motion av Mats Rantapää (S) - Elbussar i kollektivtrafiken 

 
KS/2015:529   531 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bifalla att kollektivtrafikansvarig utreder möjligheten att använda sig 

av elbussar i framtiden, 
 
att avslå att Mats Andersson kommer upp och informerar om Umeås 

satsningar på elbussar på grund av att han har slutat arbeta på Hybricon. 
 

Ärendebeskrivning 
Mats Rantapää (S) föreslår i motionen att kollektivtrafikansvarig utreder 

möjligheten att använda sig av elbussar i framtiden och att man kontak-
tar Mats Andersson på Hybricon för att komma upp och informera om 
Umeås satsning på elbussar. 

 
Undertecknad har varit i kontakt med Hybricon och där man informerar 

att Mats Andersson har slutat. 
Elbussar och elhybrider är något som kommer mer och mer. Många 
kommuner har gjort stora satsningar och vi ser även att bussarna ut-

vecklas mer för att klara längre körtider. Vi ser även att fler tillverkare/ 
bolag än Hybricon håller på att ta fram elbussar med liknade teknik och 

längre körtider. Frågan om vilken teknik som ska användas i Gällivare 
behöver utredas mer. Alternativet är att i nästa upphandling låta entre-
prenören bestämma leverantör/modell av fordon utifrån våra miljö- och 

övriga krav. Det vi bör utreda är hur många fordon som ska vara av el-
drift, ska de köras hela linjesträckningen, servicelinje, bara i de centrala 

delarna, skolskjuts etc. Nuvarande avtal sträcker sig fram till sommaren 
2018-06-30 med möjlighet att nyttja optionsåren som är max tre år till.  
Utifrån det som händer i kommunen med samhällsomvandlingen och att 

delar av Malmberget kommer att avvecklas till 2019 bör vi starta ganska 
omgående för att se över hur framtida linjesträckning ska se ut utifrån 

vad vi vet idag om förändringarna i samhället.  Vi bör också ta beslut om 
nuvarande avtal som löper ut 2018-06-30 skall sägas upp till och vi skall 
påbörja en ny upphandling utifrån nya miljökrav med intentionerna att 

elbussar skall finnas i Gällivare kommuns lokaltrafik.  
  

Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom elbussar är mycket dyrare än traditionella dieselbussar och 
samtidigt kräver en del investeringar för laddstationer blir det en betyd-

ligt högre investeringskostnad som man måste ha i beaktande i budget-
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processen. Det är viktigt att det inte finns någon motsättning mellan 
ekonomi och omsorg om miljön utan att se att elbussar är något som bör 

införas i Gällivare kommun som också gör oss till en attraktiv kommun 
att bo i. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Att införa elbussar borde vara positivt för alla där vi kan hushålla med  
resurser. Man slipper avgaser och buller i sin närhet samtidigt som  
energianvändningen och utsläppen av växthusgaser minskar radikalt. Det 

ger möjligheter för en helt ny stadsplanering, där tystare bussar kan gå 
närmare människor utan att störa, till exempel i bostadskvarter, sjukhus-

områden och köpcentrum och ge en bättre service. En ljudlös buss skulle 
kunna ge säkerhetsproblem i trafiken, till exempel för synskadade som 
inte hör när den kommer körande. Med detta torde gå att hjälpa med 

tekniska hjälpmedel. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att bifalla att kollektivtrafikansvarig utreder möjligheten att använda sig 
av elbussar i framtiden, 

 
att avslå att Mats Andersson kommer upp och informerar om Umeås 
satsningar på elbussar på grund av att han har slutat arbeta på Hybricon. 

 
Underlag 

1. Motion. 
2. Kt Hybricon. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-15 § 50. 

4. Kommunstyrelsen 2016-03-29 § 103. 
 

Yrkande 
 
Erik Johansson (S) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS), Eric 

Palmqvist (SD), Joakim Nordstrand (MP) och Jeanette Wäppling (V) 
 

att bifalla att kollektivtrafikansvarig utreder möjligheten att använda sig 
av elbussar i framtiden, 
 

att avslå att Mats Andersson kommer upp och informerar om Umeås 
satsningar på elbussar på grund av att han har slutat arbeta på Hybricon. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Erik Johansson m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Eric Johansson m.fl. förslag. 
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§ 90 
 

Motion av Ulf Normark (S), Tomas Nilsson (S), Claes Danell (S) och  
Birgitta Larsson (S) - Parkerings-/ uppställningsplatser för husvagnar, 

släpvagner, skotrar mm i nära anslutning till våra tätorter 

 
KS/2015:635   514 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bifalla motionen, samt 
 

att uppdra till service- och tekniknämnden att göra en utredning om 
lämpliga platser och storlek för upprättande av långtidsparkering. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt tidigare gjorda parkeringsutredningar i Gällivare är det idag ingen 
brist på parkeringsplatser, med det i åtanke var samtidigt inkomsterna 
för parkeringsbevakning cirka 690 tkr över budgeterat. Antalet långtids-

parkerade på våra parkeringsplatser som är reserverade för 24 timmars 
parkering är många, några exempel är Välkommaparkeringen mot Järn-

vägsgatan, parkeringen vid Svanparken och vändplatsen på Västra 
Gränsgatan. Fordonen och släpvagnarna är i vissa fall övergivna och ett 
ämne för skrotbilsinsamlingen, däremot är det flesta parkerade på  

platsen för att ägarna inte har någon annan plats att lämna dessa på då 
de ej används. Det ger tydliga tecken på att behovet finns och det är nå-

got som efterfrågas av medborgarna. Det som bör utredas är om det ska 
vara ett antal mindre parkeringsplatser runt bostadsområden eller om det 
ska vara en eller några större parkeringar med inhängning och bevak-

ning, som ska vara ämnade åt långtidsparkering. Det är även viktigt att 
konstruera parkeringen på ett sådant sätt att det inte blir en plats där det 

dumpas objekt, bilar och släpvagnar. En plats som går att titta på är runt 
järnvägen, för att underlätta för våra turister och resande, plus att den är 
nära samhället. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att bifalla motionen, samt 
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att uppdra till service- och tekniknämnden att göra en utredning om 

lämpliga platser och storlek för upprättande av långtidsparkering. 
 

Underlag 
1. Motion. 

2. Service- och tekniknämnden 2016-02-16 § 49. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15 § 51. 
4. Kommunstyrelsen 2016-03-29 § 104. 

 
Yrkande 

Claes Danell (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V), Eric 
Palmqvist (SD), Bernt Nordgren (NS) och Fredric Olofsson (MaV) 
 

att bifalla motionen, samt 
 

att uppdra till service- och tekniknämnden att göra en utredning om 
lämpliga platser och storlek för upprättande av långtidsparkering. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Claes Danell m.fl. förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Claes Danell m.fl. förslag. 
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§ 91 
 

Motion av Birgitta Larsson (S) och Monica Öjemalm (S) - Utveckling av 
Enens matsal till mötesplats för fler äldre i Gällivare kommun 

 
KS/2015:633   735 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att bifalla motionen. 
 
Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag med följande motivering; 

Att hänvisa till utredningen för framtida kostproduktion är att reducera 
frågan om utveckling av Enens matsal, som handlar om en viktig social 

mötesplats för äldre, till enbart en fråga om kostproduktion. Enens mat-
sal som träffpunkt för äldre handlar i huvudsak om att erbjuda äldre som 
bor i egna lägenheter i Gällivare en viktig träffpunkt där man kan äta, 

träffas mm.  
 

Ärendebeskrivning 
Motion angående utveckling av Enens matsal till mötesplats för fler äldre 
i Gällivare kommun. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända för närvarande. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att motionen hänskjuts till utredning framtida kostproduktion, 
 

att motionen därmed anses besvarad. 
 
Underlag 

1. Motion.  
2. Socialnämnden 2016-02-16 § 12.  

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-15 § 52. 
4. Kommunstyrelsen 2016-03-29 § 105. 
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Yrkande   
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och 

Paula Lohiniva (SD) 
 

att bifalla motionen. 
 

Jeanette Wäppling (V) yrkar  
 
att motionen hänskjuts till utredning framtida kostproduktion, 

 
att motionen därmed anses besvarad. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tomas Junkka m.fl. förslag mot Jeanette Wäpplings 

förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ord-
förande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette 

Wäpplings förslag. 
 
Votering   

Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 

Den som yrkar i enlighet med Jeanette Wäppling röstar Ja. 
Den som yrkar i enlighet med Tomas Junkka m.fl. röstar Nej. 
 

Efter uppropet finner ordföranden att 19 Ja-röster och 20 Nej-röster har 
avgetts samt 2 frånvarande. Ordföranden finner därmed att kommun-

fullmäktige har beslutat i enlighet med Tomas Junkka m.fl.    
 
Voteringslista bilägges protokollet. 
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§ 92 
 

Motion av Johannes Sundelin (S) - Ställningstagande för mångfald och att 
aktivt arbeta mot främlingsfientlighet genom toleransprojekt 

 
KS/2015:634   130 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att ärendet skall återremitteras med motivering att kommunen får i upp-
drag att se över möjligheten om motionärernas intentioner ” om ett lång-
siktigt arbete för mångfald och ökad tolerans” kan inrymmas i det norm-

kritiska arbetet skolan idag arbetar efter, 
 

att skolans normkritiska arbete följs upp och utvärderas i samband med 
att motionen besvaras. 

 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från socialdemokratiska partiet, Johannes Sundelin, 

med förslag om ställningstagande för mångfald och att aktivt arbeta mot 
främlingsfientlighet genom toleransprojektet. Toleransprojektet innebär 

att projektet integreras i skolundervisningen och under ett år träffas  
elever från olika skolor för att prata om allt från intolerans och utanför-
skap till hur vi lever tillsammans i en demokrati. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att bifalla motionen. 
 

Underlag 
1. Motion. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-02-16 § 12. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15 § 54. 
4. Kommunstyrelsen 2016-03-29 § 106. 
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Yrkande 1  

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 

att bifalla motionen. 
 

Yrkande 2 
Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD)  
 

att ärendet skall återremitteras med motivering att kommunen får i upp-
drag att se över möjligheten om motionärernas intentioner ” om ett lång-

siktigt arbete för mångfald och ökad tolerans” kan inrymmas i det norm-
kritiska arbetet skolan idag arbetar efter, 
 

att skolans normkritiska arbete följs upp och utvärderas i samband med 
att motionen besvaras. 

 
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 skall återremitteras. 
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§ 93 
 

Delgivningar 

 
KS/2015:457   108 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
 

Delgivningar 
1. KS 206:281/013 

Staticon AB har den 29 februari 2016 skickat befolkningsprognos  
2016-2025 för Gällivare kommun. 

 
2. KS 2016:303/190 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 7 mars 2016 skickat beslut om inspekt-

ion den 2 december 2015 hos Överförmyndarnämnden i Gällivare kom-
mun. 

 
3. KS 2016:319/435 
Ekonomienheten har den 15 mars 2016 inkommit med Fiskevårdande  

åtgärder – anslag 2016. 
 

4. KS 2015:457/108 
Förvaltningsrätten i Luleå har meddelat dom 8 mars 2016, kommunfull-
mäktiges beslut den 25 maj 2015 § 71 och § 73 gällande kommunstyrel-

sens reglemente mm. 
 

5. KS 2016:29/107 
Lapplands Kommunalförbunds protokoll från direktionsmöte 3 mars 2016. 
 

6. KS 2016:53/104 
Vänsterpartiet har den 22 mars 2016 inkommit med verksamhetsberät-

telse 2015 mm. 
 
7. KS 2016:344/007 

Gällivare kommuns revisorer har den 21 mars 2016 inkommit med en 
granskning gällande krisberedskap inom för- och grundskolan. 
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8. KS 2016:341/007 
Gällivare kommuns revisorer har den 21 mars 2016 inkommit med en 

granskning gällande systematiskt kvalitetsarbete och garanterad under-
visningstid. 

 
9. KS 2016:342/007 

Gällivare kommuns revisorer har den 21 mars 2016 inkommit med en 
granskning gällande internkontroll avseende barnomsorgsavgifter. 
 

10. KS 2016:21/101 
Förteckning över motioner 2016-04-11. 
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§ 94 
 

Interpellation av Johannes Sundelin (S) - 1 % regeln vid investering och 
nybyggnation. 

 
KS/2016:323   866 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde  
23 maj 2016. 
 

Ärendebeskrivning 
Johannes Sundelin (S) har inkommit med en interpellation angående 1 % 

regeln vid investering och nybyggnation. 
 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får 
ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Inter-
pellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 23 maj 

2016. 
 

Underlag 
1. Interpellation. 
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§ 95 
 

Interpellation av Mats Rantapää (S) - Lilla VM:s framtid 

 
KS/2016:327   819 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde  

23 maj 2016. 
 
Ärendebeskrivning 

Mats Rantapää (S) har inkommit med en interpellation angående Lilla 
VM:s framtid. 

  
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen  

får ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas.  
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 23 maj 
2016. 

 
Underlag 

1. Interpellation. 
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§ 96 
 

Interpellation av Mats Rantapää (S) - Polisbemanning i Gällivare 

 
KS/2016:328   106 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde  

23 maj 2016. 
 
Ärendebeskrivning 

Mats Rantapää (S) har inkommit med en interpellation gällande polis-
bemanning i  

 
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen  

får ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas.  
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 23 maj 
2016. 

 
Underlag 

1. Interpellation. 
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§ 97 
 

Fyllnadsval av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden 

 
KS/2014:559   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att utse Essy Larsson (S) till ersättare i barn-, utbildning- och kultur-

nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Laila Furskog (S) har den 8 februari 2016 valts till ny ledamot i barn-,  
utbildning- och kulturnämnden. Föreligger fyllnadsval av ny ersättare för 

tiden 14 mars 2016 – 31 december 2018. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att utse Essy Larsson (S) till ersättare i barn-, utbildning- och kultur-
nämnden. 

 
Underlag 
1. Kommunfullmäktige 2016-02-08 § 20. 

2. Kommunfullmäktige 2016-03-14 § 63. 
3. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-04-04 § 18. 
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§ 98 
 

Fyllnadsval av ersättare i service- och tekniknämnden 

 
KS/2014:613   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att utse Tommy Karlsson (S) som ersättare i service- och teknik-

nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Föreligger fyllnadsval av ersättare i service- och tekniknämnden efter 
Tony Normark (S). Föreligger fyllnadsval för tiden 14 mars februari 2016 

– 31 december 2018. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att utse Tommy Karlsson (S) som ersättare i service- och teknik-
nämnden. 

 
Underlag 
1. Kommunfullmäktige 2016-03-14 § 65. 

2. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-04-04 § 19. 
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§ 99 
 

Fyllnadsval av ersättare i Gällivare Energi AB 

 
KS/2014:595   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Jan-Erik Apelqvist (S) till ersättare i Gällivare Energi AB. 

 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av ersättare i Gällivare Energi AB efter Tony Normark (S) 

upptas till behandling. Föreligger fyllnadsval för tiden 14 mars februari 
2016 – 31 december 2018. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse Jan-Erik Apelqvist (S) till ersättare i Gällivare Energi AB. 

 
Underlag 

1. Kommunfullmäktige 2016-03-14 § 67. 
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-04-04 § 20. 
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§ 100 
 

Fyllnadsval av ledamot i miljö- och byggnämnden 

 
KS/2014:605   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Berne Sehlberg (S) till ledamot i miljö- och byggnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av ledamot i miljö- och byggnämnden efter Magnus Johans-

son (S). Föreligger fyllnadsval för tiden 14 mars 2016 – 31 december 
2018.  

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse Berne Sehlberg (S) till ledamot i miljö- och byggnämnden. 

 
Underlag 

1. Kommunfullmäktige 2016-03-14 § 69. 
2. Kommunfullmäktige 2016-04-04 § 21. 
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§ 101 
 

Motioner 2016 

 
KS/2016:21   101 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna redovisade motionerna till kommunstyrelsen för beredning.  

 
Ärendebeskrivning 
Följande motion har inkommit fram till kallelsens utskick; 

 
Motion av Tomas Junkka (S) – Inrättande av ett föreningarna ekonomi-

service i Gällivare kommuns regi. KS 2016:320/106. 
 

Motion av Mats Rantapää (S) och Monika Eriksson (S) – Komplettering av 
fjärrvärmeanläggning. KS 2016:321/370. 
 

Motion av Johannes Sundelin (S) och Birgitta Larsson (S) – Införande av 
krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling. 
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-04-11 

 Ärenden: §§ 77-101 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 85  § 91  §   §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Alriksson, Lars  M N X  X      

Alriksson, Eva M N X  X      

Nordvall Hedström, Monica Kl. 13.00-19.00,                          

                                               §§ 80-85 

M N X        

Josefsson, Ingrid M N X  X      

Liljergren, Per-Åke M F         

Blom, Benny        N kl. 17.30-19.00 

                             T kl. 19.00-20.00, §§ 86-101 

M N   X      

Fulford, Katarina      Kl. 10.00-19.00, §§ 77-85 M N X        

           

Larsson, Birgitta S N X   X     

Lindberg, Lena S N X   X     

Åhlén, Maria            Kl. 10.00-17.00, §§ 77-84 S N         

Sundelin, Johannes S F         

Eriksson, Nina S N X   X     

Axelsson, Roland S F         

Persson, Clary S N X   X     

Ärlebrand, Steve S N X   X     

Öjemalm, Monica S F         

Rantapää, Mats       Kl. 10.00-16.45, §§ 77-82 S N         

Normark, Ulf          Kl. 10.00-18.00, §§ 77-84 S N         

Pohjanen, Margareta S N X   X     

Junkka, Tomas S N X   X     

Johansson, Erik      Kl. 13.00-20.00, §§ 80-101 S N X   X     

Hogeland, Anna-Carin S N X   X     

Frank Öqvist S N X   X     

Gunnel Eriksson S N X   X     
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-04-11 

 Ärenden: §§ 77-101 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 85  § 91  §   §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Wäppling, Jeanette            V N X  X      

Eriksson, Stig                      V N X  X      

Taivalsaari, Karl-Erik  V N X  X      

Sundqvist-Apelqvist, Katinka   V N X   X     

Fagerlönn, Pernilla V N X  X      

Lehtipalo, Henrik               V N X  X      

Öderyd, Isabelle  V F         

           

Ölvebo, Henrik MP N X  X      

Liinanki, Mattias MP N X  X      

Nyman, Dagmar MP N X  X      

Nordstrand, Joakim MP N X  X      

           

Palmqvist, Eric SD N  X  X     

Lohiniva, Paula SD N  X  X     

           

Nordgren, Bernt NS N X  X      

Henricsson, Margareta  NS N X  X      

           

Wennström, Bror     Kl. 10.00-19.00, §§ 77-85 MaV N X        

Olofsson, Fredric  MaV N X  X      
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-04-11 

 Ärenden: §§ 77-101 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 85  § 91  §    §  

 Ja nej Ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

 Martinsson, Michael   Kl. 10.00-16.40, §§ 77-82 M T         

Henriksson, Amy M F         

Wahlström, Per         Kl. 17.00-20.00, §§ 85-101 M T X  X      

           

           

Heldeskog, Birgitta S T X   X     

Danell, Claes  S T X   X     

Monica Eriksson S T X   X     

Normark, Tony      N kl. 10.00-16.45 

                               T kl. 16.45-20.00, §§ 84-101 

S T X   X     

Eriksson, Vivi        N kl. 10.00-17.00 

                               T kl. 17.00-20.00, §§ 85-101 

S T X   X     

Furskog, Laila        N kl. 10.00-18.00 

                               T kl. 18.00-20.00, §§ 86-101 

S T X   X     

Tina, Kent S F         

Monica Hellström S N         

Magnus Johansson S N         

           

Henriksson, Janete V F         

Väyrynen, David      Kl. 10.00-17.00, §§ 77-83 V T         

Lehtipalo, Ann-Christin N kl. 10.00-17.00 

                               T kl. 17.00-20.00, §§ 84-101 

V T X  X      

Haarala, Ove V N         

           

Ovrell, Stefan MP N         

Simon Olofsson MP F         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-04-11 

 Ärenden: §§ 77-101 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 85  § 91  §    §  

 Ja nej Ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

Johansson, Nicklas     Kl. 10.00-19.00 NS N         

Eriksson, Göte NS N         

           

           

Isaksson, Anneli    N kl. 10.00-19.00 

                               T kl. 19.00-20.00, §§ 86-101 

MaV T   X      

Isaxon, Gun           N kl. 10.00-17.00 MaV N         

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:  38 2 19 20     

 1 från-

varande 

2 från-

varande 

  

 

 
 


