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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 246 

 
Godkännande av dagordning 

 
KS/2016:220   101 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna dagordningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om godkännande av dag-
ordning. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 247 
 

Information från revisorerna 

 
KS/2016:18   007 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
I revisorernas reglemente § 21 ska revisorerna löpande redovisa  

resultatet av sin granskning till fullmäktige. 
 

Föreligger ingen information vid dagens sammanträde. 
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§ 248 
 

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 informerar om; 

- Utvecklingsplan Sandviken 
- Programarbete äldreboende II 
- Programarbete Forsen 

- Ny förskola Mellanområde systemskede 
- Friidrottshall 

- Detaljplan vägmästaren 
- Detaljplan Kunskapshuset 
- Kunskapshuset systemskede 

- Is- och evenemangsarena 
- Program Sjöparken parkområde 

- Program Multiaktivitetshus 
- GCSS-tunnel E 45 Repisvaara 
- GC-väg Repisvaara – Dundret 

- Exploatering Repisvaara södra 
- Detaljplan Gällviare 76:1 (fd 12:59) 

- Detaljplan Hasseln 
- Bostadsexploatering Kommunalhemmet 
- Vassara 10 

- Exploateringsprojekt Silfwerbrandshöjden 
- Detaljplan Andra Sidan (Gällivare 4:18 m.fl.) 

- Vård- och omsorgsboendet Forsgläntan. 
 
Underlag 

1. Presentation. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 249 
 

Möjlighet till trygghetsboende i Gällivare tätort och landsbygd 

 
KS/2016:258   735 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ge TOP bostäder AB i uppdrag att i samverkan med socialförvaltning-

en utveckla Enens äldrecentrum innehållande trygghetsboende, 
 
att kommunen ser positivt på om intresse finns av annan aktör att ut-

veckla trygghetsboende på landsbygden. 
 

Ajournering kl. 11.35-11.40. 
 

Jäv  
Isabelle Öderyd (V) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller  
beslut. 

 
Särskilt yttrande  

Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) inkommer med ett särskilt 
yttrande, bilaga 1. 
 

Ärendebeskrivning 
Nämnd- och utredning har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att ut-

reda möjligheten samt ekonomiska konsekvenser för trygghetsboende i 
Gällivare tätort och landsbygd. 
 

En sammanställning av tidigare beslut gällande trygghetsboende i kom-
munen har gjorts samt omvärldsbevakning utifrån definition av trygg-

hetsboende, positiva effekter för individ och samhälle samt aktuellt stat-
ligt stöd. I juli 2016 har regeringen beslutat om ett nytt statligt stöd för 
att anordna och tillhandahålla bostäder till äldre personer. Förordningen 

(2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder 
för äldre personer träder i kraft 2016-11-15. Nuläget angående bostäder 

för äldre och socialnämndens vision finns också presenterad. Remiss  
angående beräknad kostnad för ombyggnation av Enen till trygghets-
boende har skickats till TOP bostäder AB. TOP bostäder AB har inkommit 

med svar/synpunkter om beräknad kostnad. Kommunala pensionärsrådet 
(KPR) har via remiss getts möjlighet att yttra sig i frågan. Det framgår i 

sammanträdesprotokoll att KPR beslutar att KPR ställer sig bakom  
”Remiss gällande möjlighet till trygghetsboende”.   
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   Utdragsbestyrkande 

 

Bedömning 
Äldre blir allt fler i samhället och behovet av anpassade bostäder växer. 

Trygghetsboende kan ha positiva effekter genom att bryta isolering för 
ensamma personer och ge ökat välmående vilket är positivt för både  

individ och samhälle. Det har visat sig vara lönsamt utifrån både ett 
samhällsekonomiskt samt kommunalekonomiskt perspektiv. Socialför-

valtningens vision om en satsning på personal dygnet runt borde ge ökad 
trygghet. Behovet av vård- och omsorgsboende bör minska i och med ett 
tillgängligt trygghetsboende. I och med att regeringen tagit beslut om 

statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer 
har kommunen möjlighet att söka statligt stöd. För bästa förutsättningar 

att få ett bra trygghetsboende bedöms det i dagsläget lämpligt att satsa 
på ett boende i Gällivare tätort.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
I de uppgifter som inkommit från TOP bostäder AB framgår att det enda 

likvärdiga projekt som kan fungera som referens för ombyggnad av 
denna typ är ett ombyggnadsprojekt 2004-2005 då servicelägenheter på 
Enen byggdes om till gruppboenden. Redovisad slutkostnad var då  

ca 10,4 Mkr och ombyggnadsarean var 1179m2. Ombyggnadskostnaden 
var ca 9 000 kr/m2 (prisläge 2005). I dagsläget (prisläge 2016) bedömer 

TOP bostäder att ombyggnadskostnaden ligger på ca 12 000 kr/m2 inkl. 
moms. Bristen på underlag gör att uppskattningen kan variera +/- 30 %. 
Utifrån de uppgifter som inkommit från TOP bostäder i yttrandet görs  

beräkningen att ombyggnationen 2004-2005 i dagsläget skulle uppgå till 
en kostnad av 14,148 Mkr med prisläge 2016 med osäkerheten om  

+/- 30 %.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Positivt för bostadsmarknaden då barnfamiljer och ungdomar kan bo i 
bostäder som inte är anpassade för äldre. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att ge TOP bostäder AB i uppdrag att i samverkan med socialförvaltning-

en utveckla Enens äldrecentrum innehållande trygghetsboende, 
 
att kommunen ser positivt på om intresse finns av annan aktör att  

utveckla trygghetsboende på landsbygden. 
 

Underlag 
1. Utredning 2016-10-24. 

2. Svar: Remiss möjlighet till trygghetsboende i Gällivare tätort, TOP  
bostäder 2016-08-12. 
3. Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet, 2016-10-14. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14 § 236. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

5. Framtid i Gällivares skrivelse 2016-02-10. 
6. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 336. 

 
Yrkande   

Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar med instämmande av Birgitta  
Larsson (S), Bror Wennström (MaV), Eric Palmqvist (SD), David Väyrynen 

(V), Eva Alriksson (M) och Jeanette Wäppling (V) 
 
att ge TOP bostäder AB i uppdrag att i samverkan med socialförvaltning-

en utveckla Enens äldrecentrum innehållande trygghetsboende, 
 

att kommunen ser positivt på om intresse finns av annan aktör att  
utveckla trygghetsboende på landsbygden. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvist m.fl. förslag till beslut  

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att  
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Katinka Sundqvist 
Apelqvist m.fl. förslag. 
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§ 250 
 

Medborgarinitiativ 1 januari - 30 juni 2016 

 
KS/2016:59   0091 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att kommunfullmäktige fortsättningsvis i samband med årsredovisningen, 

delges årets inlämnande medborgarinitiativ och vad som beslutats kring 
dessa, 
 

att lägga listan för uppföljning av medborgarinitiativ med godkännande 
till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 16 februari 2015 § 68 beslutat, att från och 
med den 1 april 2015 införa möjligheten för medborgare att inkomma 
med medborgarinitiativ till Gällivare kommun.  Antalet inkomna med-

borgarinitiativ samt vilken förvaltning som handlägger initiativet, ska  
redovisas till kommunstyrelsen och fullmäktige två gånger per år. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Uppföljningen innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att lägga listan för uppföljning av medborgarinitiativ med godkännande 
till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning medborgarinitiativ för tiden 1 januari 2016 - 30 juni 2016. 

2. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 297. 
3. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 344. 
 

Yrkande   
David Väyrynen (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att kommunfullmäktige fortsättningsvis i samband med årsredovisningen, 
delges årets inlämnande medborgarinitiativ och vad som beslutats kring 

dessa, 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  414  (450) 
   
 

 

2016-12-12  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunfullmäktige     
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att lägga listan för uppföljning av medborgarinitiativ med godkännande 

till handlingarna. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer David Väyrynen m.fl. förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med David Väyrynen m.fl. förslag. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 251 
 

Uppdragsbeskrivning - Rådet för social hållbarhet 

 
KS/2016:746   003 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta Uppdragsbeskrivning för Rådet för social hållbarhet, 

 
att Arbetsordning för Folkhälsorådet daterad 2014-03-03 upphör att 
gälla. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 att anta Integrationsplan 
2016-2020. I Integrationsplanen framgår: ”För att integrationen i Gälli-

vare kommun som geografisk enhet ska fungera väl krävs en god sam-
verkan mellan kommunen och externa aktörer. Folkhälsorådet byter 
namn till Rådet för social hållbarhet. Rådet är styrgrupp för nätverk inom 

området social hållbarhet vilket inkluderar samverkan inom områdena in-
tegration, trygghet etc.”  I syfte att möta Kommunfullmäktiges beslut 

krävs en ny uppdragsbeskrivning riktad till Rådet för social hållbarhet.   
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget syftar till att förbättra samverkan mellan kommunen och olika 
aktörer inom det sociala hållbarhetsområdet med positiva konsekvenser 

för barn och unga som följd. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta Uppdragsbeskrivning för Rådet för social hållbarhet, 
 

att Arbetsordning för Folkhälsorådet daterad 2014-03-03 upphör att 
gälla. 
 

Underlag 
1. Uppdragsbeskrivning för Rådet för social hållbarhet. 

2. Jämförelse av Arbetsordning för Folkhälsorådet med Uppdragsbeskriv-
ning för Rådet för social hållbarhet. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14 § 237. 

4. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 345. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
Yrkande   

Jeanette Wäppling (V) yrkar  
 

att anta Uppdragsbeskrivning för Rådet för social hållbarhet, 
 

att Arbetsordning för Folkhälsorådet daterad 2014-03-03 upphör att 
gälla. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 252 
 

Ansökan om medel från generella statsbidrag flyktingsituation, social-
nämnden 

 
KS/2016:744   047 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att omdisponera 5 Mkr ur det generella statsbidraget för flyktingsituat-
ionen, ansvar 80 verksamhet 940, till ansvar 702 verksamhet 501. 
 

Ärendebeskrivning 
I slutet av 2015 erhöll Gällivare kommun ett generellt statsbidrag, om 

12 793 300 kronor, utifrån rådande flyktingsituation. Huvuddelen av 
detta belopp, 11 809 200 kronor bokfördes och budgeterades i 2016 års 

budget. 
 
Socialnämnden, § 151 2016-10-13, äskar nu totalt 7 Mkr ur denna ram. 

 
Dock faller 2 Mkr av de äskade 7 Mkr inte inom ramen för ändamålet med 

dessa medel. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Medel för att täcka socialnämndens ökade kostnader som följd av  
flyktingsituationen, ryms inom budgetramen. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att omdisponera 5 Mkr ur det generella statsbidraget för flyktingsituat-

ionen, ansvar 80 verksamhet 940, till ansvar 702 verksamhet 501. 
 

Underlag 
1. Socialnämnden § 151, 2016-10-13. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14 § 238. 

3. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 346. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Claes Danell (S) 

 
att omdisponera 5 Mkr ur det generella statsbidraget för flyktingsituat-

ionen, ansvar 80 verksamhet 940, till ansvar 702 verksamhet 501. 
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§ 253 
 

Ansökan om medel från generella statsbidrag flyktingsituation, barn-,  
utbildning- och kulturnämnden 

 
KS/2016:784   047 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att i 2016 års budget omdisponera 2 Mkr ur det generella statsbidraget 
för flyktingsituationen, ansvar 80 verksamhet 940, till ansvar 6004 verk-
samhet 4071, 

 
att barn-, utbildning- och kulturnämnden beträffande tilldelning av  

flyktingmedel i 2017 års budget återkommer med en begäran till  
kommunstyrelsen under 2017. 

 
Ärendebeskrivning 
I slutet av 2015 erhöll Gällivare kommun ett generellt statsbidrag, om 

12 793 300 kronor, utifrån rådande flyktingsituation. Huvuddelen av 
detta belopp, 11 809 200 kronor bokfördes och budgeterades i 2016 års 

budget. 
 
De belopp av de s.k. ”välfärdsmiljarderna” som avser flyktingsituationen 

är ännu ej fastställda vad avser beloppsfördelningen på respektive kom-
mun för budgetåret 2017. Enligt den senaste preliminära beräkningen 

skulle Gällivare tilldelas ca 7,7 Mkr i 2017 års budget. 
 
Barn- utbildnings- och kulturnämnden, § 147 2016-11-08, äskar nu totalt 

2 Mkr ur ramen för flyktingmedel i 2016 års budget. 
 

Nämnden äskar också 1 Mkr ur ramen för flyktingmedel i 2017 års  
budget. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Medel för att täcka barn- utbildning- och kulturnämndens ökade kostna-

der som följd av flyktingsituationen, ryms inom budgetramen för 2016. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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   Utdragsbestyrkande 

 

att i 2016 års budget omdisponera 2 Mkr ur det generella statsbidraget 
för flyktingsituationen, ansvar 80 verksamhet 940, till ansvar 6004 verk-

samhet 4071, 
 

att barn-, utbildning- och kulturnämnden beträffande tilldelning av  
flyktingmedel i 2017 års budget återkommer med en begäran till  

kommunstyrelsen under 2017. 
 
Underlag 

1. Barn- utbildnings- och kulturnämnden § 147, 2016-11-08. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14 § 239. 

3. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 347. 
 
Yrkande   

Lars Alriksson (M) yrkar  
 

att i 2016 års budget omdisponera 2 Mkr ur det generella statsbidraget 
för flyktingsituationen, ansvar 80 verksamhet 940, till ansvar 6004 verk-
samhet 4071, 

 
att barn-, utbildning- och kulturnämnden beträffande tilldelning av  

flyktingmedel i 2017 års budget återkommer med en begäran till  
kommunstyrelsen under 2017. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 254 
 

Delårsbokslut Lapplands kommunalförbund 2016-06-30 

 
KS/2016:203   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bordlägga ärendet. 

 
Ärendebeskrivning 
Lapplands kommunalförbund (LKF) har upprättat delårsbokslut för  

perioden 1 januari 2016 – 30 juni 2016. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport per  

2016-06-30. 
 

Underlag 
1. Protokoll LKF:s direktion delårsredovisning 2016-09-07. 
2. Lapplands kommunalförbunds delårsredovisning per 2016-06-30. 

3. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2016-06-30. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14 § 240. 

5. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 348. 
 
Yrkande   

Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att bordlägga ärendet. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Eric Palmqvists förslag till beslut under proposition.  
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 

beslutat i enlighet med Eric Palmqvist förslag. 
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§ 255 
 

Förslag till nytt attestreglemente 

 
KS/2016:683   003 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslaget till nytt attestreglemente. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till ett nytt attestreglemente för Gällivare kommun.  

 
Nuvarande attestreglemente reviderades senast 2012 och är i behov av 

att helt omarbetas.   
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta förslaget till nytt attestreglemente. 

 
Underlag 
1. Förslag till nytt attestreglemente för Gällivare kommun. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14 § 241. 
3. Jämförelse. 

4. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 349. 
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§ 256 
 

Ombyggnad Alen 5 

 
KS/2016:796   287 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att budgetera 11 Mkr till projekt ombyggnad Alen 5,  

 
att överföra budget för HVB-boende socialnämnden till service- och  
tekniknämnden, 

 
att Alen 5 byggs om till ett flexibelt boende för elever och ensam-

kommande flyktingbarn samt tillfällig fritidsgård. 
 

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 

Gällivare kommun har inköpt Alen 5 med avsikt att kortsiktigt använda 
fastigheten som fritidsgård samt boende för ensamkommande flykting-

barn, ett så kalla HVB boende. 
 
Gällivare kommun avser sommaren 2017, att starta bygget av det nya 

kunskapshuset, varför nuvarande fritidsgård Stacken måste rivas. Sam-
tidigt har Norrbotten läns landsting (NLL) sagt upp kontraktet med kom-

munen i Malmberget på Gunillahem (VC Malmberget), där kommunen 
bl.a. har ett HVB boende. Anledningen till NLL:s uppsägning är deras  
avtal med LKAB om avveckling av Gunillahem.   

 
Redan i juni 2017 måste 16 HVB-boendeplatser ersättas från Gunillahem. 

Socialförvaltningen har ett önskemål om att kunna ta hem fler barn som 
idag är utplacerade i HVB-boenden ute i landet till högre kostnader än 
nuvarande ersättningsnivåer från staten, varför fler platser behövs. Före-

slagen ombyggnadsplan för Alen 5 medger 66 platser för HVB-boende. 
Efter ombyggnationen, om det inte finns behov av HVB-boenden, kan  

lokalerna användas som ett studentboende. 
 
I föreslagen ombyggnation kommer förutvarande restaurang och natt-

klubb byggas om till fritidsgård. Detta ger fritidsgården motsvarande ytor 
som i dag. Fritidsgården är tänkt att i framtiden placeras i det kommande 

multifunktionshuset. Alernativ användning av lokalen i Alen 5 måste ut-
redas när fritidsgården flyttar.      
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Ombyggnationen är tänkt att genomföras som ett tillfälligt bygglov. 
 

För att klara byggtiden med hänsyn till verksamheterna måste projekte-
ring vara färdig för upphandling 15 december 2016. Byggstart senast  

1 februari 2017. Då blir de första 22 HVB-boendeplatserna klara under 
juni 2017, fritidsgården under september 2017och hela projektet i  

november 2017.   
 
Ekonomiska konsekvenser 

I dag finns 1 Mkr till ombyggnaden av fritidsgården samt 1,8 Mkr för 
HVB- boendet avsatt. För att genomföra bygget i nuvarande omfattning 

måste ytterligare 3 Mkr budgetars till fritidsgården samt 8 Mkr till om-
byggnaden av HVB-boendet.  
 

Projektet består till nästan halva kostnaden för upprustningen av venti-
lation, VA, el och hiss, som man i framtiden kan tillgodogöra i byggna-

den.  
 
Konsekvenser för barn och ungdom 

Vid genomförandet kan kommunen få ett bättre resursutnyttjande när 
det gäller att uppfylla kravet på HVB-boenden. Samtidigt löses även  

fritidsgårdverksamhetens lokalbehov under en övergångstid. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att budgetera 11 Mkr till projekt ombyggnad Alen 5,  
 
att överföra budget för HVB-boende socialnämnden till service- och  

tekniknämnden, 
 

att Alen 5 byggs om till ett flexibelt boende för elever och ensam-
kommande flyktingbarn samt tillfällig fritidsgård. 
 

Underlag 
1. Service- och tekniknämnden 2016-11-08 § 187. 

2. Ritning HVB hem. 
3. Ritning Fritidsgård. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14 § 245. 

5. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 350. 
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Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av David Väyrynen (V) 

 
att budgetera 11 Mkr till projekt ombyggnad Alen 5,  

 
att överföra budget för HVB-boende socialnämnden till service- och  

tekniknämnden, 
 
att Alen 5 byggs om till ett flexibelt boende för elever och ensam-

kommande flyktingbarn samt tillfällig fritidsgård. 
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§ 257 
 

Uppdrag till TOP bostäder AB gällande modulhus 

 
KS/2015:827   231 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att som alternativ till tidigare uppdrag ge TOP bostäder AB i uppdrag att i 

egen regi uppföra, äga och förvalta upp till 60 lägenheter på kvarteret 
Forsheden.  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har gett TOP bostäder AB i uppdrag att utreda  

möjligheten att i egen regi uppföra, äga och förvalta högkvalitativa och 
prisvärda modulbostäder för i första hand mindre hushåll, flyktingar och 

ungdomar.  
 
TOP bostäder har utrett två olika alternativ för ny- resp. påbyggnad: 

1. Nyproduktion av total 15 st. lägenheter i Koskullskulle. 
2. Påbyggnad av två st. byggnader inom kv Domherren. 

 
Utredningen har genomförts med externa konsulter och kostnads-
kalkylerna är gjord enligt den mall som SABO, svenska allmännyttans  

bostadsorganisation, tagit fram för beräkning av nyproduktionskostnader 
enligt presumtionshyresmodellen. 

Utredningarna visar att boendekostnaden för nyproduktion av modul-
bostäder blir orimligt hög framför allt om hyresberäkningen sker med 
kort avskrivningstid (5 år). Även vid längre avskrivningstider (20 resp.  

50 år) blir hyreskostnaderna så höga att de inte kan betecknas som pris-
värda. 

 
Utredningen, avseende påbyggnad av bef. byggnader inom kv. Domher-
ren, visar att kostnaden för detta alternativ ligger på ca 30 000:-/kvm 

vilket är i nivå med nyproduktionskostnad. 
Påbyggnationerna på Domherren har utöver den höga kostnaden andra 

nackdelar i form av svårighetermed lösningen av parkeringar, lägenhets-
förråd och tvättstugekapaciteten. 
 

TOP bostäder anser att ingen av de utredda alternativen överensstämmer 
med utredningens mål om högkvalitativa och prisvärda bostäder varför 

TOP bostäder inte rekommenderar denna typ av produktion för att lösa 
problemen för mindre hushåll, flyktingar och ungdomar. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att som alternativ till tidigare uppdrag ge TOP bostäder AB i uppdrag att 
utreda att i egen regi uppföra, äga och förvalta upp till 60 lägenheter på 

kvarteret Forsheden.  
 
Underlag 

1. TOP bostäder AB skrivelse 2016-11-21. 
2. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 355. 

 
Yrkande   
Stig Eriksson (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S),  

Jeanette Wäppling (V), Eric Palmqvist (SD), Bror Wennström (MaV), 
Bernt Nordgren (NS) och Amy Henriksson (M) 

 
att som alternativ till tidigare uppdrag ge TOP bostäder AB i uppdrag att i 
egen regi uppföra, äga och förvalta upp till 60 lägenheter på kvarteret 

Forsheden.  
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§ 258 
 

Delgivningar 

 
KS/2016:20   101 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar 

 
1. KS 2016:29/107 

Lapplands kommunalförbunds direktionsprotokoll 2016-10-07. 
 

2. KS 2016:765/108 
- Överklagan av Eric Palmqvist (SD) gällande kommunfullmäktiges beslut 
2016-10-03 § 206 

- Överklagan av kommunmedborgare gällande kommunfullmäktiges  
beslut 2016-10-03 § 206 

- Förvaltningsrätten i Luleå, beslut 2016-10-31 
- Förvaltningsrätten i Umeå, föreläggande 2016-11-09 
- Gällivare kommuns yttrande till Förvaltningsrätten i Umeå 2016-11-21.  
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§ 259 
 

Motion av Johannes Sundelin (S) - Specialpedagog i förskolan 

 
KS/2016:503   714 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att avslå motionen med hänvisning till att 2015/2016 års kvalitetsarbete 

kommer att föreslå utvecklingsinsatser inom förskolan utifrån de utveckl-
ingsbehov som iakttagits. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Socialdemokraterna, Johannes Sundelin, med 
förslag att tillföra specialpedagoger som fokuserar på förskolan. 

 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
Att ge i uppdrag åt barn-, utbildning- och kulturnämnden att införa speci-
alpedagogtjänster som har i uppgift att jobba med förskolan. 

 
Enligt Skollagen 2 kap 10 § är det rektorn/förskolechefen som ”beslutar 

om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser 
inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och  
behov.” Idag har Gällivare kommuns förskolor tillgång till handledning av 

de specialpedagoger som har sin anställning inom Elevhälsan, men inga 
specialpedagogtjänster på förskolorna. 

 
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen arbetar med ett systematiskt 
kvalitetsarbete utifrån de krav som Skollagen ställer. Som en del av detta 

arbete görs kvalitetsavstämningar för delår och läsår där förvaltningen 
sammanställer och analyserar de iakttagelser som görs i arbetslag, på 

enhetsnivå och förvaltningsnivå. Analysen leder till olika utvecklingssats-
ningar utifrån de utvecklingsbehov som beskrivs i kvalitetsavstämningen. 
2014/2015 års kvalitetsavstämning ledde bland annat till en lokalt an-

ordnad utbildning för förskolechefer och 25 medarbetare för implemente-
ring av förskolans läroplan samt satsningar på lärmiljöer, språk och IKT 

(Information och kommunikationsteknik.  
 
2015/2016 års kvalitetsavstämning presenteras för barn-, utbildning- och 

kulturnämnden i oktober 2016 i ett kvalitetsforum där nämnd och ledare 
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möts. Beslut om fortsatta insatser för att öka kvaliteten i förskolan uti-
från kvalitetsavstämning och kvalitetsforum fattas i november 2016 i 

barn-, utbildning- och kulturnämnden. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Införande av specialpedagoger i förskolan innebär behov av ökad ram. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Införande av specialpedagoger i förskolan kan innebära ökad kvalitet. 

 
Förslag till beslut   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att 2015/2016 års kvalitetsarbete 

kommer att föreslå utvecklingsinsatser inom förskolan utifrån de utveckl-
ingsbehov som iakttagits. 

 
Underlag 
1. Motion. 

2. Kvalitetsavstämning för förskolan 2014/2015. 
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-10-11 § 118. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14 § 242. 
5. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 352. 
 

Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Claes Danell (S) 

 
att bifalla motionen. 
 

Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Karl-Erik Taivalsaari (V) 
och Bror Wennström (MaV) 

 
att avslå motionen med hänvisning till att 2015/2016 års kvalitetsarbete 
kommer att föreslå utvecklingsinsatser inom förskolan utifrån de utveckl-

ingsbehov som iakttagits. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag mot Eva Alriksson m.fl. 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  

ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eva  
Alriksson m.fl. förslag. 
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§ 260 
 

Motion av Johannes Sundelin (S) och Birgitta Larsson (S) - Mer  
pedagogisk tid för rektorer 

 
KS/2016:506   610 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att avslå motionen med hänvisning till det pågående arbetet med  
skolstrukturen där även rektorsorganisationen behandlas. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från socialdemokratiska partiet, Johannes Sundelin 
och Birgitta Larsson, med förslag att inrätta en tjänst i syfte att under-

lätta och stödja rektorers arbete med fastighetsfrågor och brandskydd. 
Syftet med tjänsten är att ge rektorer mer tid för det pedagogiska ledar-

skapet. 
 
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
att barn-, utbilning- och kulturförvaltningen (BUoK) får i uppdrag att  

inrätta en tjänst i syfte att underlätta och stödja rektorers arbete med 
fastighetsfrågor och brandskydd. 
att BUoK förvaltningen får i uppgift att komplettera denna tjänst med 

mer arbetsuppgifter. Detta under förutsättning att dessa kompletteringar 
underlätta rektorers möjlighet till pedagogiskt arbete. 

Skollagens kap 2 § 9 lyder: ”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet 
ska ledas och samordnas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en 
förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa ska 

särskilt verka för att utbildningen utvecklas.” Skollagen beskriver dock 
inte på vilket sätt detta skall ske och inte heller hur stor del av arbets-

tiden som ska läggas på detta.  
 
Gällivare kommun genomför just nu en större förändring av skolstruk-

turen. Det planeras för en högstadieskola i tätorten och en F-9-skola i 
Hakkas. I övrigt blir skolorna F-3- eller F-6-enheter.  

I samband med skolstrukturomvandlingen utreds också en förändrad  
rektorsorganisation, bland annat med syfte att ge rektorerna goda förut-
sättningar för arbetet med det pedagogiska ledarskapet.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Utökning av en tjänst för fastighetsfrågor leder till ökade kostnader.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ett ökat pedagogiskt ledarskap kan öka förutsättningarna för förbättrade 
elevresultat i skolan. 

 
Förslag till beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen med hänvisning till det pågående arbetet med skol-

strukturen där även rektorsorganisationen behandlas. 
 
Underlag 

1. Motion. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-10-11 § 117. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14 § 243. 
4. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 353. 
 

Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att bifalla motionen. 
 

Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Karl-Erik Taivalsaari (V) 
 

att avslå motionen med hänvisning till det pågående arbetet med skol-
strukturen där även rektorsorganisationen behandlas. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Eva Alriksson m.fl.  

förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eva  
Alriksson m.fl. förslag. 
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§ 261 
 

Motion av Johannes Sundelin (S), Nina Eriksson (S) och Birgitta Larsson 
(S) - Erbjud sommarjobb till alla från 15 år 

 
KS/2016:504   626 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att bifalla motionen under förutsättning att den täcks inom nuvarande 
budgetram.  
 

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun erbjuder idag feriearbete till alla ungdomar i årskurs 9 

samt till de som går på gymnasiet. Platser tilldelas även till ungdomar där 
social förtur beviljas via socialförvaltningen. 

 
Budget för feriearbete finns på service- och teknikförvaltningen och ad-
ministration av platser och ansökningar görs på personalenheten. Budget 

för 2016 är 2 200 tkr.   
 

Under 2016 sökte 308 ungdomar feriearbete Av dessa tackade 194 ung-
domar ja till feriearbete utifrån det erbjudande de fick (91 pojkar och 103 
flickor). 77 ungdomar tackade nej till arbete. 33 ungdomar fick inte  

arbete eftersom de hade sökt till verksamheter där det inte fanns platser 
kvar och tackade nej till andra alternativ. 21 platser kunde inte tillsättas 

på grund av att det inte fanns ungdomar som var intresserad av dessa 
platser.   
 

Det är idag svårt att få ut ungdomar från årskurs 9 till vissa verksamhet-
er. En del verksamheter kan ha svårt att ge meningsfulla arbetsuppgifter 

till ungdomar som är allt för unga, eftersom det finns begränsningar i 
lagstiftning etc. i vad unga får utföra för typ arbeten.  
 

Om alla ungdomar från 15 år ska kunna erbjudas arbete innebär det att 
det måste tillkomma ca 115 fler platser för 2017. Det är svårt att få så 

många fler platser eftersom det redan idag är svårt att få ihop tillräckligt 
med arbetsplatser till ungdomarna. Det skulle dessutom kräva fler hand-
ledare, vilket bidrar till ytterligare kostnader.  

 
Eftersom största delen av ungdomarna i årskurs 8 är 14 år och en del 

fyller 15 år redan i årskurs 8 skulle det innebära att en del ungdomar i en 
klass erbjuds feriearbete och andra inte. På grund av detta har man  
bedömningen gjorts tidigare att man följer årskurser och inte ålder.  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  434  (450) 
   
 

 

2016-12-12  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Motionen har besvarats i samråd med service- och teknikförvaltningen.  
 

Ärendet har återremitterats från kommunstyrelsens arbetsutskott  
2016-10-10 § 214: 

Om man ska få fram fler ferieplatser krävs det ett tydliggörande till  
örvaltningarna. Det som ytterligare komplicerar framtagandet av platser 

är att Sveriges Kommuner och Landsting har kommit ut med ett tydlig-
görande avseende ungdomar i feriearbete där Gällivare kommun fram-
över har att ta ställning till om företag och föreningar ska få kommunala 

ferieplatser.  
 

Efter 2016 års ferieperiod återstår ca 300 tkr i budget för ferieungdomar. 
Anledningen till överskott är att ungdomar väljer att tacka nej till arbete 
utifrån att de inte fått den ferieplats som de önskat sig. En stor del av 

icke tillsatta platser är i vården.  
 

Om man tillsatte handledare till vissa verksamheter, t.ex. vården kan det 
bli en bättre kontinuitet i handledning till ungdomarna. Det skulle kunna 
göra att de känner sig mer trygga på arbetsplatsen med samma handle-

dare istället för olika handledare som det är idag.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Om 115 fler ungdomar som är 15 år får feriearbete blir det ökade kost-
nader med ca 800 tkr. Utöver det tillkommer kostnader för extra hand-

ledare. Om man tillsätter exempelvis 5 handledare skulle kostnaden öka 
med ca 300 tkr. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om feriearbete erbjuds från 15 år innebär det att de ungdomar i årskurs 

8 som inte fyllt 15 år skulle inte kunna erbjudas feriearbete medan de 
ungdomar som är födda tidigt på året och fyller 15 år skulle erbjudas  

feriearbete. Detta skulle kunna uppfattas som diskriminerande för de som 
inte hinner fylla 15 år i årskurs 8.    
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att bifalla motionen under förutsättning att den täcks inom nuvarande 
budgetram .  

 
Underlag 

1. Motion. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 214. 

3. SKL:s Arbetsgivarnytt nr 7/16. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14 § 244. 
5. Kommunstyrelsen 2016-11-28 § 354. 
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Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (MaV) 

och Eric Palmqvist (SD) 
 

att bifalla motionen under förutsättning att den täcks inom nuvarande 
budgetram.  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Birgitta Larsson m.fl. förslag. 
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§ 262 
 

Interpellation av Paula Lohiniva (SD) - Bergsgläntan i Ullatti 

 
KS/2016:779   734 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att anse interpellationen besvarad. 

 
Ärendebeskrivning 
Paula Palmqvist (SD) har inkommit med en interpellation angående 

Bergsgläntan i Ullatti. 
 

Katinka Sundqvist Apelqvist (V) har utarbetat ett skriftligt svar som har 
tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

 
Underlag 
1. Interpellation. 

2. Interpellationssvar. 
 

Interpellationsförfrågan 
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får 
ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Inter-

pellationen besvaras vid dagens sammanträde. 
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§ 263 
 

Interpellation av Eric Palmqvist (SD) - Jämförelse av skolors resultat 

 
KS/2016:780   620 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anse interpellationen besvarad. 

 
Ärendebeskrivning 
Eric Palmqvist (SD) har inkommit med en interpellation angående att 

jämföra skolors resultat. 
 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens ordförande Eva Alriksson (M) har 
utarbetat ett skriftligt svar som har tillställts kommunfullmäktiges  

ledamöter och ersättare. 
 
Underlag 

1. Interpellation. 
2. Interpellationssvar. 

 
Interpellationsförfrågan 
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får 

ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Inter-
pellationen besvaras vid dagens sammanträde 
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§ 264 
 

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

 
KS/2014:544   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ärendet tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 6 februari 

2017. 
 
Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Ann-
Christin Lehtipalo (V) upptas till behandling. Föreligger val för tiden 12 

december 2016 – 14 oktober 2018. 
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§ 265 
 

Fyllnadsval av ersättare i service- och tekniknämnden 

 
KS/2014:613   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Jon Sandin (M) till ersättare i service- och tekniknämnden. 

 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av ersättare i service- och tekniknämnden efter Josephine 

Högman (M) upptas till behandling. Föreligger val för tiden 12 december 
2016 – 31 december 2018. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige  
 
att utse Jon Sandin (M) till ersättare i service- och tekniknämnden. 

 
Underlag 

1. Kommunfullmäktige 2016-11-07 § 240. 
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-12-05 § 39. 
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§ 266 
 

Entledigande av ledamot i Lapplands Kommunalförbunds Gymnasie-
nämnd 

 
KS/2014:558   102 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna entledigande av Johannes Sundelin (S) som ledamot i 
Lapplands Kommunalförbunds Gymnasienämnd. 
 

Ärendebeskrivning 
Johannes Sundelin (S) har inkommit med en begäran om entledigande 

från sitt uppdrag som ledamot i Lapplands Kommunalförbunds Gymna-
sienämnd. 

 
Förslag till beslut 
 

att godkänna entledigande av Johannes Sundelin (S) som ledamot i 
Lapplands Kommunalförbunds Gymnasienämnd. 

 
Underlag 
1. Avsägelse. 
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§ 267 
 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Lapplands Kommunalförbunds 
Gymnasienämnd 

 
KS/2014:558   102 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges valberedning 3 februari 
2017. 
 

Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Lapplands Kommunalförbunds 

Gymnasienämnd efter Johannes Sundelin (S). Föreligger val för tiden  
12 december 2016 – 31 augusti 2018. 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige  

 
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges valberedning 3 februari 

2017. 
 
Underlag 

1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-12-05 § 40. 
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§ 268 
 

Entledigande av nämndeman 

 
KS/2014:608   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att godkänna entledigande av Ingrid Josefsson (M) som nämndeman. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger beslut att entlediga Ingrid Josefsson (M) som nämndeman vid 

Gällivare Tingsrätt. 
 

Förslag till beslut 
 

att godkänna entledigande av Ingrid Josefsson (M) som nämndeman. 
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§ 269 
 

Fyllnadsval av nämndeman 

 
KS/2014:608   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Maria Klarin (M) till nämndeman. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger fyllnadsval efter Ingrid Josefsson (M) för tiden 12 december 

2016 – 31 december 2019 vid Gällivare Tingsrätt. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige  

 
att utse Maria Klarin (M) till nämndeman. 
 

Underlag 
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-12-05 § 41. 
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§ 270 
 

Entledigande av uppdrag som ledamot i Matlaget i Gällivare AB 

 
KS/2014:602   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna entledigande av Birgitta Heldeskog (S) som ledamot i  

Matlaget i Gällivare AB. 
 
Ärendebeskrivning 

Birgitta Heldeskog (S) har inkommit med en begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som ledamot i Matlaget i Gällivare AB.  

 
Förslag till beslut 

 
att godkänna entledigande av Birgitta Heldeskog (S) som ledamot i  
Matlaget i Gällivare AB. 

 
Underlag 

1. Avsägelse. 
 
 

 
   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  445  (450) 
   
 

 

2016-12-12  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 271 
 

Fyllnadsval av ledamot i Matlaget i Gällivare AB 

 
KS/2014:602   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Bernd Lass (S) till ledamot i Matlaget i Gällivare AB. 

 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Matlaget i Gällivare AB efter Bir-

gitta Heldeskog (S). Föreligger val för perioden från 12 december 2016 
fram till och med ordinarie bolagsstämma 2018. 

 
Underlag 

1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-12-05 § 42. 
 
Yrkande   

Ordförande för kommunfullmäktiges valberedning yrkar  
 

att utse Bernd Lass (S) till ledamot i Matlaget i Gällivare AB. 
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§ 272 
 

Val till miljö-, bygg- och räddningsnämnd 

 
KS/2016:189   001 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats, 

 
att utse Per Wahlström (M), Jaime Romo (M), Sanna Strokirk (MP), Iris 
Dimitri (V), Ulf Normark (S), Vivi Eriksson (S) och Mathias Väyrynen (S) 

till ledamöter i miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 
 

att utse Per Wahlström (M) till ordförande och Iris Dimitri (M) till vice 
ordförande i miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 

 
att utse Johan Barkman (M), David Väyrynen (V), Jonas Larsson (MP), 
Dan Vintén (MaV), Monica Eriksson (S), Christoffer Lind (S) och Brittmari 

Sandvärn (S) till ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 
 

Jäv  
Per Wahlström (M), Ulf Normark (S), Vivi Eriksson (S), David Väyrynen 
(V) och Monica Eriksson (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning 

eller beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger val av miljö- och byggnämnd 2017-2018. Sju ledamöter och 
sju ersättare, varav en ordförande och en vice ordförande skall väljas. 

 
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen 

har Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjuk-
vårdsparti och Malmfältens väl haft valteknisk samverkan. 
 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning: 
 

Mandat nr   Partikonstellation  JMF-tal 
1.   M/V/Mp/Ns/MaV  22 
2.   S   17 

3.   M/V/Mp/Ns/MaV  11 
4.   S   8,5 

5.   M/V/Mp/Ns/MaV  7,33 
6.   S   5,66 
7.   M/V/Mp/Ns/MaV  5,5 

8.   M/V/Mp/Ns/MaV  4,4 
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9.   S   4,25 
10.   M/V/Mp/Ns/MaV  3,66 

11.   S   3,4 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige  

 
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats, 
 

att utse Per Wahlström (M), Jaime Romo (M), Sanna Strokirk (MP), Iris 
Dimitri (V), Ulf Normark (S), Vivi Eriksson (S) och Mathias Väyrynen (S) 

till ledamöter i miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 
 
att utse Per Wahlström (M) till ordförande och Iris Dimitri (M) till vice 

ordförande i miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 
 

att utse Johan Barkman (M), David Väyrynen (V), Jonas Larsson (MP), 
Dan Vintén (MaV), Monica Eriksson (S), Christoffer Lind (S) och Brittmari 
Sandvärn (S) till ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 

 
Underlag 

1. Kommunfullmäktige 2016-11-07 § 211. 
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-12-05 § 43. 
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§ 273 
 

Entledigande av uppdrag som ledamot i Norrbotten kommuners styrelse 
2017-2018 

 
KS/2014:552   102 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna entledigande av Lars Alriksson (M) som ledamot i Norrbot-
tens kommuners styrelse. 
 

Ärendebeskrivning 
Lars Alriksson (M) har inkommit med en begäran om entledigande från 

sitt uppdrag som ledamot i Norrbottens kommuners styrelse 2017-01-01 
– 2018-12-31. 

 
Förslag till beslut 
 

att godkänna entledigande av Lars Alriksson (M) som ledamot i Norrbot-
tens kommuners styrelse. 

 
Underlag 
1. Avsägelse. 
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§ 274 
 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Norrbotten kommuners styrelse 
2017-2018 

 
KS/2014:552   102 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att Jeanette Wäppling (V) väljs till ledamot och Henrik Ölvebo (MP) väljs 
till ersättare i Norrbottens kommuners styrelse 2017-2018. 
 

Ärendebeskrivning 
Lars Alriksson (M) har den 28 november 2016 avsagt sig uppdraget som 

ledamot i Norrbotten kommuners styrelse. Föreligger fyllnadsval av le-
damot och ersättare för tiden 1 januari 2017- 31 december 2018. 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att Jeanette Wäppling (V) väljs till ledamot och Henrik Ölvebo (MP) väljs 

till ersättare i Norrbottens kommuners styrelse 2017-2018. 
 
Underlag 

1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-12-05 § 44. 
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§ 275 
 

Motioner 2016 

 
KS/2016:21   101 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna redovisad motion till kommunstyrelsen för handläggning. 

 
Ärendebeskrivning 
Följande motion har inkommit; 

 
Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) – Kommunala 

bostäder och diskriminering. KS 2016:2016:896/271. 
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-12-12 

 Ärenden: §§ 246-275 

  

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

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Alriksson, Lars  M N         

Alriksson, Eva M N         

Nordvall Hedström, Monica M N         

Josefsson, Ingrid M N         

Liljergren, Per-Åke M F         

Blom, Benny        Kl. 10.00-12.00, §§ 246-250 M N         

Fulford, Katarina M N         

           

Larsson, Birgitta S N         

Lindberg, Lena S N         

Åhlén, Maria S N         

Sundelin, Johannes S F         

Eriksson, Nina S F         

Axelsson, Roland S F         

Persson, Clary S N         

Ärlebrand, Steve S N         

Rantapää, Mats S N         

Normark, Ulf      Kl. 13.00-16.10, §§ 251-275 

                            Jäv § 272 

S N         

Pohjanen, Margareta S F         

Junkka, Tomas S F         

Öqvist, Frank S N         

Eriksson, Gunnel S N         

Heldeskog, Birgitta S N         

Danell, Claes S N         

Eriksson, Monica      Jäv § 272 S N         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-12-12 

 Ärenden: §§ 246-275 

  

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

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

           

Wäppling, Jeanette     Kl.10.00-14.00,  

                                    §§ 246-257       

V N         

Eriksson, Stig                      V N         

Taivalsaari, Karl-Erik  V N         

Sundqvist-Apelqvist, Katinka  V N         

Fagerlönn, Pernilla V F         

Lehtipalo, Henrik              V N         

Öderyd, Isabelle        Jäv § 249 V N         

           

Ölvebo, Henrik MP F         

Liinanki, Mattias MP N         

Nyman, Dagmar MP N         

Ovrell, Stefan MP N         

           

Palmqvist, Eric SD N         

Palmqvist, Paula SD N         

           

Nordgren, Bernt NS N         

Henricsson, Margareta  NS N         

           

Wennström, Bror MaV N         

Olofsson, Fredric  MaV N         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-12-12 

 Ärenden: §§ 246-275 

  

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

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

 Martinsson, Michael M F         

Henriksson, Amy M T         

Wahlström, Per    N kl. 10.00-13.00,  

            Jäv § 272. T kl. 13.00-16.10, §§ 251-275 

M T         

Wahlström, Anna Maria M F         

           

Normark, Tony S T         

Eriksson, Vivi      Jäv § 272 S T         

Furskog, Laila S T         

Tina, Kent S F         

Hellström, Monica S T         

Johansson, Magnus S F         

Johansson, Lars-Erik S T         

Burman, Anna  S N         

Karlsson, Tommy S F         

           

Väyrynen, David    Jäv § 272 V T         

Lehtipalo, Ann-Christin     N kl. 10.00-14.00,  

              T § 249. T kl. 14.00-16.10 §§ 258-275 

V T         

Haarala, Ove           N kl. 13.00-16.10 V N         

Forsberg, Kristina V F         

           

Olofsson, Simon MP F         

Pettersson, Andreas MP F         

           

Johansson, Nicklas NS N         

Eriksson, Göte NS N         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-12-12 

 Ärenden: §§ 246-275 

  

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

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

           

Isaksson, Anneli MaV N         

Isaxon, Gun MaV N         

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:          
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( ^mijedeMiokraterKa/ 
Sverigedemokraterna Gällivare 

Särskilt yttrande i ärende 4. "Möjlighet till trygghetsboende i Gällivare tätort 

och landsbygd" Kommunfullmäktigesammanträde 2016-12-12. 

Sverigedemokraterna yrkar bifall till §4 "Möjlighet till trygghets boende i Gällivare tätort och 
landsbygd" i sin helhet. 

Sverigedemokraterna anser emellertid att de två att-satser som KF beslutar om inte täcker 
det eventuella behov som föreligger avseende att uppföra trygghets boende på landsbygden. 
Vi ställer oss positiva till att man öppnar för andra aktörer att etablera sig men anser att 
formuleringen såväl skulle innehålla "aktivt verka för"som möjligheter för Kommunen att i egen 
regi uppföra denna form av boende i stället för att förlita sig till externa aktörer som sannolikt 
inte ser någon vinning i detta. 

Intentionerna i ärendebeskrivningen delar vi dock men vi skulle önska oss en högre 
ambitionsnivå från kommunen i frågan. 

Sverigedemokraterna Gällivare 

Gällivare 2016-12-12 


