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 KS/2009:43 -101 
 
§ 1 
Information angående årets verksamhet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för lämnad information,  
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Birgitta Larsson (s) om utmärkelsen Årets verk-
samhet 2008. Tanken med utmärkelsen "Årets Verksamhet" är att lyfta fram och upp-
märksamma arbetsplatser och arbetslag inom kommunens förvaltningar som på något 
särskilt bra sätt arbetat med verksamhetsutveckling ur ett brukarperspektiv. Pristagarna 
har fått utmärkelsen och en summa på 10 000 kr till arbetsplatsen/laget som delades ut i 
samband med kommunens julfest under december månad. Det var verksamheter vid 
Hedgården, Älvens förskola, Malmbackens gruppboende och Hedskolan som blev Årets 
Verksamheter under 2008. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  5 (34) 
 
 2009-01-26 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:43 -101 

 
§ 2 
Information från kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för lämnad information,  
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde informerar kommunstyrelsens ordförande 
Tommy Nyström (s) samt kommunchef Lennart Johansson om kommunstyrelsens verk-
samhet. Bland annat informeras om kommunstyrelsens verksamhetsplan för kommande 
år, styrkort, ekonomi och personalansvar. 
 
Informationen pågår mellan kl. 13:20-13:55. 
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 KS/2009:44 -007 

 
§ 3 
Information från revisorerna  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Hagstedt, revisor, om de granskningar som 
revisionen kommer att utföra under 2009, bl.a. granskning av hantering av allmänna 
handlingar.  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  7 (34) 
 
 2009-01-26 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:45 -101 

 
§ 4 
Delgivningar  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Delgivningar 
 
1. KS 2008:671 752 
Socialförvaltningen, gemensam biståndsenhet har den 20 oktober 2008 inkommit med 
rapportering i enlighet med bestämmelserna i 28 f-h §§ LSS. 
 
2. KS 2008:671 752 
Socialförvaltningen, gemensam biståndsenhet har den 20 oktober 2008 inkommit med 
rapportering i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 6 f-h §§ SoL. 
 
3. KS 2008:285 107 
Protokoll från Lapplands Kommunalförbunds direktionsmöte den 7 oktober 2008. 
 
4. KS 2008:719 881 
PRO Malmberget har den 19 december 2008 inkommit med en skrivelse ang stängning 
av biblioteket i Malmberget. 
 
5. KS 2008:721 820 
Service- och tekniknämnden har den 9 december 2008 § 183 beslutat om förslag avse-
ende fördelning av ramanslag investeringar 2009, idrotts- och fritidsanläggningar. 
 
6. KS 2008:612 042 
Kommunstyrelsen har den 8 december 2008 § 311 lämnat svar på revisionens gransk-
ning av delårsrapport per 2008-08-31. 
 
7. KS 2008:602 622 
Kommunstyrelsen har den 8 december 2008 § 313 beslutat att genom en brukarunder-
sökning utvärdera kvaliteten på matproduktionen inom Gällivare kommuns förvaltning-
ar. 
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8. KS 2008:723 042 
Service- och tekniknämnden har den 9 december 2008 § 186 beslutat om förslag avse-
ende fördelning av ramanslag för va-investeringar år 2009. 
 
9. KS 2008:722 042 
Service- och tekniknämnden har den 9 december 2008 § 185 beslutat avseende fördel-
ning av kvarvarande medel ramanslag investeringar 2008 och ramanslag investeringar 
2009, maskiner och fordon. 
 
10. KS 2009:10 100 
Kommunfullmäktiges årsplanering för 2009.  
 
11. KS 2008:733 600 
Föräldrar, barn och ungdomar och personal i Nilivaara ang nedläggningshotet av Nili-
vaara skola och barnomsorg. 
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 KS/2008:676 -291 

 
§ 5 
Medborgarfråga angående skolbyggnaden i Ullatti  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarfrågan är besvarad. 
 
Bakgrund 
Till dagens sammanträde har medborgarfråga angående angående skolbyggnaden i Ul-
latti inlämnats av Ullatti andelstvätt, Ullatti PRO och Ullatti IF samt John Eslund.  
 
Medborgarfrågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande. Tommy Nyström (s) läser 
vid sammanträdet upp svar på medborgarfrågan varefter han överlämnar svaret skriftli-
gen till frågeställaren. 
 
Beslutsunderlag 
1. Medborgarfrågor, dnr 2008:676 -291. 
2. Svar på medborgarfråga, 2009-01-16. 
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 KS/2008:677 -291 

 
§ 6 
Medborgarfråga angående angående barnomsorg i Ullatti   
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarfrågan är besvarad. 
 
Bakgrund 
Till dagens sammanträde har medborgarfråga angående angående barnomsorg i Ullatti 
inlämnats av småbarnsföräldrar i Ullatti genom Emma Pettersson.  
 
Medborgarfrågan är ställd till barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Karl-Erik Taival-
saari (v), vice ordförande barn-, utbildning- och kulturnämnden, läser vid sammanträdet 
upp svar på medborgarfrågan varefter han överlämnar svaret skriftligen till frågeställa-
ren. 
 
Beslutsunderlag 
1. Medborgarfråga, dnr 2008:677 -291. 
2. Svar på medborgarfråga. 
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 KS/2008:433 -109 

 
§ 7 
Ungdomsfullmäktige/ Ungdomar projekt pengar (UPP)  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättat förslag för Ungdomsfullmäktige/Ungdomar projekt pengar, 
 
att omfördela 150 000 kr från verksamhet 990 ”KF:s medel för oförutsedda behov” till 
verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 297 ”UPP” med ansvar 15501, innebärande 
att KF:s medel för oförutsedda behov reduceras från 550 000 kr till 400 000 kr, 
 
att representanter från samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige 
ska bjudas in till Ungdomsfullmäktiges sammanträden. 
 
Bakgrund 
Den 1 oktober beslutade kommunfullmäktige att ett utredningsuppdrag ska göras angå-
ende ”förslag och arbetsmodell för den framtida Ungdomsfullmäktige”. En arbetsgrupp 
har tillsatts med tjänstemän från nämnd- och utredningsenheten och barn-, utbildning- 
och kulturförvaltningen samt representanter från Ungdomsrådet och elevråden. Arbets-
gruppen har tittat på syftet, arbetssätt, mål, roller, ansvar, genomförandefas, uppfölj-
ning, utvärderingsfas och budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2008 § 250 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen den 10 november 2008. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 1 december 2008 § 182 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för tydliggörande av den politiska rollen i arbetet med ungdomsfull-
mäktige/ ungdomar projekt pengar (UPP) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ungdomar projekt pengar föreslås i sin helhet finansieras genom omdisponering av an-
slag inom befintliga budgetramar. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Med förslaget ökar man möjligheten för inflytande och delaktighet i kommunens ung-
domsarbete. Att genom förslagen ger man ungdomar verktyg för att själv eller i grupp 
förverkliga sina idéer. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag för Ungdomsfullmäktige/Ungdomar projekt pengar, 
 
att omfördela 150 000 kr från verksamhet 990 ”KF:s medel för oförutsedda behov” till 
verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 297 ”UPP” med ansvar 15501, innebärande 
att KF:s medel för oförutsedda behov reduceras från 550 000 kr till 400 000 kr, 
 
att representanter från samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige 
ska bjudas in till Ungdomsfullmäktiges sammanträden. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll § 182, 2007-10-01. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-09-10. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 129, 2008-08-18.  
4. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 125, 2008-08-26. 
5. Socialnämndens protokoll § 120, 2008-08-28. 
6. Yttrande från ungdomsrådet, 2008-09-08. 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 245, 2008-09-22. 
8. Kommunstyrelsens protokoll § 250, 2008-10-20. 
9. Komplettering av nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-10-29. 
10. Kommunstyrelsens protokoll 2008-11-10, § 278. 
11. Kommunfullmäktiges protokoll 2008-12-01 § 182. 
12. Komplettering av nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2009-12-03. 
13 Kommunstyrelsens protokoll § 317, 2008-12-08. 
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 KS/2008:562 -003 

 
§ 8 
Översyn av service- och tekniknämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för service- och tekniknämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 183 samt den 6 mars 2006 § 7 
därmed upphör att gälla.  
 
Gun Isaxon (skp) och Fredric Olofsson (skp) deltar inte i beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning 
och innehåll skiljer sig mellan nämnderna och översynen har bland annat syftat till att få 
nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare och 
tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdaterats i 
de avseenden de blivit inaktuell. 
 
Kommunfullmäktige har den 1 december 2008 § 190 återremitterat ärendet till kom-
munstyrelsen för att formulera en ny lydelse till § 10 och samt § 13. Nytt förslag till 
reglemente föreligger. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Översynen gör det enklare för alla medborgare också barn och ungdomar att hitta det 
man söker i reglementena. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för service- och tekniknämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 183 samt den 6 mars 2006 § 7 
därmed upphör att gälla.  
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Beslutsunderlag 
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar skriven med kursiv stil. 
2. Förslag till nytt reglemente. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 143, 2008-09-23. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 280, 2008-10-20. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 286, 2008-11-10. 
6. Nytt förslag till lydelse för § 10, § 11 och § 13. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2008-12-05. 
8. Kommunfullmäktiges protokoll 08-12-01, § 190. 
9. Kommunstyrelsens protokoll 08-12-08, § 322. 
10. Förslag till reglemente med nytt förslag med kursiv stil. 
11. Förslag till reglemente med nytt förslag inbakad i texten. 
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar följande förändringar; 
§ 10, Kallelse, sista stycket: 
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den 
äldste ledamoten göra detta.” 
 
§ 13, Ersättare för ordföranden, första stycket:  
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.” 
 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Ulf Normark (s) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat 
i enlighet med Lars Alrikssons m.fl. förslag. 
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 KS/2008:592 -003 

 
§ 9 
Översyn av barn- utbildning- och kulturnämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för barn-, utbildning- och kulturnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 182 därmed upphör att gälla.  
 
Gun Isaxon (skp) och Fredric Olofsson (skp) deltar inte i beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 2. 
 
Bakgrund 
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning 
och innehåll skiljer sig mellan nämnderna och översynen har bland annat syftat till att få 
nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare och 
tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdaterats i 
de avseenden de blivit inaktuell. 
 
Kommunfullmäktige har den 1 december 2008 § 191 återremitterat ärendet till kom-
munstyrelsen för att formulera en ny lydelse till § 10 och samt § 13. Nytt förslag till 
reglemente föreligger. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
att anta upprättat förslag till reglemente för barn-, utbildning- och kulturnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 182 därmed upphör att gälla.  
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Beslutsunderlag 
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar skriven med kursiv stil. 
2. Förslag till nytt reglemente. 
3. Barn- utbildning- och kulturnämndens protokoll § 137, 2008-10-07. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 281, 2008-10-20. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 287, 2008-11-10. 
6. Nytt förslag till lydelse för § 10, § 11 och § 13. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2008-12-05. 
8. Kommunstyrelsens protokoll § 323, 2008-12-08. 
9. Kommunfullmäktiges protokoll 08-12-01, § 191. 
10. Kommunstyrelsens protokoll 08-12-08, § 323. 
11. Förslag till reglemente med nytt förslag med kursiv stil. 
12 Förslag till reglemente med nytt förslag inbakad i texten. 
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar följande förändringar; 
§ 10, Kallelse, sista stycket: 
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammantärde skall den 
äldste ledamoten göra detta.” 
 
§ 13, Ersättare för ordföranden, första stycket:  
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.” 
 
Ulf Normarks (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Lars Alriksson (m) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Ulf Normarks m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat 
i enlighet med Ulf Normarks m.fl. förslag. 
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 KS/2008:579 -003 

 
§ 10 
Översyn av socialnämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för socialnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2004 § 202 därmed upphör att gälla.  
 
Gun Isaxon (skp) och Fredric Olofsson (skp) deltar inte i beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 3. 
 
Bakgrund 
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning 
och innehåll skiljer sig mellan nämnderna och översynen har bland annat syftat till att få 
nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare och 
tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdaterats i 
de avseenden de blivit inaktuell. 
 
Kommunfullmäktige har den 1 december 2008 § 192 återremitterat ärendet till kom-
munstyrelsen för att formulera en ny lydelse till § 10 och samt § 13. Nytt förslag till 
reglemente föreligger. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för socialnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2004 § 202 därmed upphör att gälla.  
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Beslutsunderlag 
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar skriven med kursiv stil. 
2. Förslag till nytt reglemente för socialnämnden. 
3. Socialnämndens protokoll § 144, 2008-09-25. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 282, 2008-10-20. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 288, 2008-11-10. 
6. Nytt förslag till lydelse för § 10, § 11 och § 13. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2008-12-05. 
8. Kommunfullmäktiges protokoll 08-12-01, § 192. 
9. Kommunstyrelsens protokoll 08-12-08, § 324. 
10. Förslag till reglemente med nytt förslag med kursiv stil. 
11. Förslag till reglemente med nytt förslag inbakad i texten. 
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar följande förändringar; 
§ 10, Kallelse, sista stycket: 
”Om varken ordföranden, vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till 
sammantärde skall den äldste ledamoten göra detta.” 
 
§ 13, Ersättare för ordföranden, första stycket:  
”Om varken ordföranden, vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den äldste ledamoten ordfö-
randens uppgifter.” 
 
Ulf Normarks (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Lars Alriksson (m) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Ulf Normarks m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat 
i enlighet med Ulf Normarks m.fl. förslag. 
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 KS/2008:577 -003 

 
§ 11 
Översyn av miljö- och byggnämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 1999 § 9 samt den 6 mars 2006 § 7 där-
med upphör att gälla.  
 
Gun Isaxon (skp) och Fredric Olofsson (skp) deltar inte i beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 4. 
 
Bakgrund 
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning 
och innehåll skiljer sig mellan nämnderna och översynen har bland annat syftat till att få 
nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare och 
tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdaterats i 
de avseenden de blivit inaktuell. 
 
Kommunfullmäktige har den 1 december 2008 § 193 återremitterat ärendet till kom-
munstyrelsen för att formulera en ny lydelse till § 10 och samt § 13. Nytt förslag till 
reglemente föreligger. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 1999 § 9 samt den 6 mars 2006 § 7 där-
med upphör att gälla.  
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar skriven med kursiv stil. 
2. Förslag till nytt reglemente för miljö- och byggnämnden. 
3. Miljö- och byggnämndens 2008-10-02 § 364. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 283, 2008-10-20. 
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5. Kommunstyrelsens protokoll § 289, 2008-11-10. 
6. Kommunfullmäktiges protokoll 08-12-01, § 193. 
7. Kommunstyrelsens protokoll 08-12-08, § 325. 
8. Förslag till reglemente med nytt förslag med kursiv stil. 
9. Förslag till reglemente med nytt förslag inbakad i texten. 
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar följande förändringar; 
§ 10, Kallelse, sista stycket: 
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammantärde skall den 
äldste ledamoten göra detta.” 
 
§ 13, Ersättare för ordföranden, första stycket:  
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.” 
 
Ulf Normarks (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Lars Alriksson (m) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Ulf Normarks m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat 
i enlighet med Ulf Normarks m.fl. förslag. 
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 KS/2008:539 -003 

 
§ 12 
Översyn av kommunstyrelsens reglemente  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2007 § 194 därmed upphör att gälla.  
 
Gun Isaxon (skp) och Fredric Olofsson (skp) deltar inte i beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 5. 
 
Bakgrund 
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning 
och innehåll skiljer sig mellan nämnderna och översynen har bland annat syftat till att få 
nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare och 
tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdaterats i 
de avseenden de blivit inaktuell. 
 
Kommunfullmäktige har den 1 december 2008 § 194 återremitterat ärendet till kom-
munstyrelsen för att formulera en ny lydelse till § 10 och samt § 13. Nytt förslag till 
reglemente föreligger. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2007 § 194 därmed upphör att gälla.  
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Beslutsunderlag 
1. Gällande reglemente med förändringar i kursiv text. 
2. Förslag till nytt reglemente. 
3. Jämförelse mellan gällande samt förslag till nytt reglemente. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 244, 2008-09-22. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 249, 2008-10-06. 
6. Nytt förslag till lydelse för § 10, § 11 och § 13. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2008-12-05. 
8. Kommunfullmäktiges protokoll 08-12-01, § 194. 
9. Kommunstyrelsens protokoll 08-12-08, § 326. 
10. Förslag till reglemente med nytt förslag med kursiv stil. 
11. Förslag till reglemente med nytt förslag inbakad i texten. 
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar följande förändringar; 
§ 10, Kallelse, sista stycket: 
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammantärde skall den 
äldste ledamoten göra detta.” 
 
§ 13, Ersättare för ordföranden, första stycket:  
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.” 
 
Ulf Normarks (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Lars Alriksson (m) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Ulf Normarks m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat 
i enlighet med Ulf Normarks m.fl. förslag. 
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 KS/2008:607 -310 

 
§ 13 
Förslag till nya vägnamn i Mårdsel  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta följande vägnamn i Mårdsel: Bakiplan, Bränna, Edeforsvägen, Gamla Brovä-
gen, Innigårn, Järnheden, Nylandet, Revirvägen, Rånevägen och Älvvik, 
 
att Gällivare kommun rekommenderar Posten att ändra postnummer för Mårdsel så att 
inga missförstånd beträffande kommuntillhörighet skall uppstå.  
 
Bakgrund 
Kommunen arbetar med att sätta och registrera adresser till byggnader som ännu inte 
har fastställda adresser. Byggnader kommer att få en belägenhetsadress. Belägenhets-
adressen utgör grund för utdelningsadresser i samhället och kommer att användas i offi-
ciella register. Belägenhetsadresser underlättar för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst 
m.fl. att snabbt hitta rätt.  
 
Med anledning av ovanstående har från Mårdsel by lämnats förslag till vägnamn i byn.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta följande vägnamn i Mårdsel: Bakiplan, Bränna, Edeforsvägen, Gamla Brovä-
gen, Innigårn, Järnheden, Nylandet, Revirvägen, Rånevägen och Älvvik, 
 
att Gällivare kommun rekommenderar Posten att ändra postnummer för Mårdsel så att 
inga missförstånd beträffande kommuntillhörighet skall uppstå.  
 
Beslutsunderlag 
1. Karta utvisande vägnamnen. 
2. Miljö- och byggnämndens protokoll § 350, 2008-10-02. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 304, 2008-11-24. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 315, 2008-12-08. 
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 KS/2008:389 -827 

 
§ 14 
Motion av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s) och Roland Axelsson (s)  
angående aktivitetshus för barn och ungdomar  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att en utredning omgående påbörjas där förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas i 
enlighet med motionens intention,  
 
att kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta utredningsdirektiv i ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2009, 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott får utgöra styrgrupp, 
 
att motionen därmed är besvarad.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m), Lars Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet, se bilaga 6. 
 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 7. 
 
Sune Lantto (m), Monica Hedström (m) och Anna-Karin Ahlberg (m) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Eva Alrikssons förslag till beslut. 
 
Bernt Nordgren (ns) och Anna Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Margareta Henricssons förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Den 26 maj 2008 beslutade kommunfullmäktige att överlämna ifrågavarande motion till 
kommunfullmäktiges presidium för beredning. I motionen föreslår motionärerna: 
 
att en utredning omgående påbörjas där förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-11-24 § 306 att lämna ärendet öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 2008-12-08. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutsförslaget föranleder inga direkta ekonomiska konsekvenser. Beroende på utred-
ningens omfattning kan det uppstå kostnader, t.ex. arkitektkonsultation, resekostnader 
för att studera hur andra kommuners aktivitetshus ser ut, o.s.v.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I det fall en utredning kring ett aktivitetshus genomförs är ungdomar en viktig referens-
grupp. Utredaren föreslår därför att ungdomar från t.ex. Ungdomsrådet, elevråd och 
andra intresserade får komma till tals i denna.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att en utredning omgående påbörjas där förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas i 
enlighet med motionens intention,  
 
att kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta utredningsdirektiv i ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2009, 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott får utgöra styrgrupp, 
 
att motionen därmed är besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s) och Roland Axelsson (s) angå-
ende aktivitetshus för barn och ungdomar. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2008-05-26, § 84. 
3. Barn- utbildnings och kulturnämndens protokoll 2008-08-26, § 124. 
4. Kommunala Handikapprådets protokoll 2008-09-11, § 19. 
5. Ungdomsrådets yttrande 2008-09-22. 
6. Socialnämndens protokoll 2008-10-16, § 162. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-10-16. 
8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 306, 2008-11-24. 
9. Kommunstyrelsens protokoll § 316, 2008-12-08. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Göte Henriksson 
(s) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns) och Iris Di-
mitri (v) att motionen hänskjuts till utredningen om allaktivitetshuset i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2007-12-10 § 305 samt att motionen därmed är besvarad.  
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Eva Alriksson (m) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) att utredning omgå-
ende påbörjas där förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas,  
 
att alternativa lokaler till Stacken ska ingå i utredningsuppdraget,  
 
att motionen därmed är besvarad.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Margareta Henricssons m.fl. 
förslag samt därefter Eva Alrikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms 
m.fl. förslag. 
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 KS/2008:717 -104 

 
§ 15 
Entledigande av uppdraget som ordförande i barn- utbildning. och kulturnämndens 
ordförande   
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Weine Backman (s) begärt entledigande från uppdrag som ordförande i barn-, 
utbildning- och kulturnämnden. 
 
Bakgrund 
Weine Backman (s) har inkommit med en begäran om entledigande från uppdrag som 
ordförande i barn- utbildning- och kulturnämnden 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Weine Backman, 2008-12-15. 
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 KS/2009:12 -104 

 
§ 16 
Entledigande av uppdrag som ledamot i barn- utbildning- och kulturnämnden   
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Weine Backman (s) begärt entledigande från uppdrag som ledamot i barn-, 
utbildning- och kulturnämnden. 
 
Bakgrund 
Weine Backman (s)  har inkommit en begäran om entledigande från uppdrag som leda-
mot i barn- utbildning- och kulturnämnden 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Weine Backman, 2009-01-14. 
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 KS/2009:11 -104 

 
§ 17 
Entledigande av uppdrag som ersättare i barn- utbildning- och kulturnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Johan Johansson (s) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i barn-, 
utbildning- och kulturnämnden. 
 
Bakgrund 
Johan Johansson (s) har inkommit med en begäran om entledigande av uppdrag som 
ersättare i barn- utbildning- och kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Johan Johansson, 2008-12-17. 
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 KS/2008:704 -104 

 
§ 18 
Entledigande av uppdrag som nämndeman  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Mona Elvegård (fp) begärt entledigande från uppdrag som nämndeman. 
 
Bakgrund 
Mona Elvegård (fp) har inkommit med begäran om entledigande av uppdrag som 
nämndeman. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Mona Elvegård 2008-12-10. 
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 1, 2009-01-26. 
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 KS/2008:704 -104 

 
§ 19 
Fyllnadsval av nämndeman  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Mårten Hansson (fp) som nämndeman. 
 
Bakgrund 
Folkpartiet liberalerna i Gällivarekommun föreslår att Mårten Hansson inväljer som 
nämndeman i Gällivare tingsrätt så snart som möjligt.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Folkpartiet, 2008-12-10. 
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 2, 2009-01-26. 
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 KS/2009:13 -105 

 
§ 20 
Interpellation av Fredric Olofsson (skp) ang gällande beslut kring finansiering av 
resa till Barga, Italien  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det 
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersätta-
re, därefter beslutar kommunfullmäktige 
 
att interpellationen därmed är besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation av Fredric Olofsson (skp) angående gällande beslut kring finansiering av 
resa till Barga, Italien. 
 
Som en del i vänortsarbetet med Barga så har ca 70 personer från Gällivare kommun 
besökt Italien. Kostnaden för detta uppgick till ca 215 000 kr. Kommunfullmäktige har 
beslutat att budget för vänortsarbete (Barga, Tysfjord och Kirovsk) skall vara 48 000 
kr/år. 
 
Trots att resan verkar ha varit planerad en längre tid så har inte beslut, gällande finansie-
ring, tagits innan resan av varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Istället 
har beslut egenmäktigt fattats av dig samt i efterhand av kommunstyrelsen. 
 
Jag anser detta förfarande varken vara kutym eller följa god praxis. Att agera på detta 
sätt anser jag närmast kan jämföras med en kommunal form av ministerstyre. Detta får 
en givetvis att fundera över varför detta tillvägagångssätt tillämpats och om det är van-
ligt förekommande i Gällivare kommun? 
 
Är detta förfarande ett sätt att försöka undvika att olika synpunkter och åsikter kommer 
fram innan beslut fattas? Du sade, i NSD, att du heller inte var oroad över att kommun-
medborgarna skulle misstycka till ditt agerande. Jag anser dock att skattebetalarna skall 
kunna förvänta sig ett mer demokratiskt förfarande i handhavandet av skattemedel. 
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Beslut via delegation skall användas vid mycket speciella, brådskande och viktiga ären-
den och till det kan inte vänortsarbete räknas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Fredric Olofsson (skp). 
2. Svar på interpellation, 2009-01-21. 
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 KS/2008:708 -007 

 
§ 21 
Verksamhetsmässiga mål/riktlinjer enligt revisorernas bedömning av delårsrapport 
per 2008-08-31  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att konstatera att arbete pågår med att skapa strategiska mål,  
 
att i övrigt med beaktande lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Revisorerna har i sin bedömning av delårsrapport per 2008-08-31 framfört synpunkt på 
verksamhetsmässiga mål/riktlinjer med bäring mot god ekonomisk hushållning och 
framför i rapporten att sådana bör upprättas i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Med kommunens nya styrmodell Balanserad styrning med styrkort som verktyg så tar 
kommunfullmäktige initiativ till att skapa strategiska mål. De strategiska målen styr 
nämndernas taktiska mål som i sin tur styr förvaltningarnas operativa mål. Syftet med 
den nya styrmodellen är att genom mål och mått få kontroll på verksamheten med en 
kontinuerlig uppföljning. Kommunfullmäktige har genom styrkorten möjlighet att kon-
tinuerligt följa upp nämndernas måluppfyllelse och kan således fullfölja sitt ansvar. 
 
Genom att ha kontroll både på nämndsmål och verksamhetsmål som är kopplade till 
bl.a. ekonomi så skapar vi en god ekonomisk hushållning som ger medborgarna och 
besökare trygghet, närhet, utveckling och en god livsmiljö genom att effektivt använda 
våra resurser. 
 
Förslag till beslut 
att konstatera att arbete pågår med att skapa strategiska mål,  
 
att i övrigt med beaktande lägga informationen till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1. Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2008-08-31. 
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Gällivare den 4 februari 2009.
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Margare4. Henricsson
Gruppledare för Norrbottens Sjukvårdsparti
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RESERVATION

Översyn av service- och tekniknämndens reglemente.

Undertecknad reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut avseende lydelsen till § 10 och § 13 i
reglementet eftersom jag har en avvikande uppfattning.

Det handlar om ifall det är "den till åldern äldste ledamoten" som skall fullgöra uppgifterna när
ordföranden eller vice ordföranden ej kan delta i sammanträdet eller om "den ledamot som suttit
längst tid i nämnden" skall fullgöra uppgifterna när ordföranden eller vice ordföranden är
frånvarande.

Jag yrkade på följande formulering beträffande § 10 Kallelse, sista stycket:  "Om varken
ordföranden eller vice orclföranden kan kalla till sammanträde skall den äldste ledamoten göra
detta".

Jag yrkade på följande formulering beträffande § 13, Ersättare för ordföranden, första stycket:
"Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde, eller i en del av
ett sammanträde, fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Jag stödjer mina yrkanden på Svenska Kommunförbundets juridiska avdelnings utarbetade underlag
och riktlinjer. Cirkulär 1991:147. Jag anser att viss äldre praxis får anses vara vägledande.



Norrbottens

1111. Sjukvårdsparti
Gällivare

Översyn av barn- utbildning och kulturnämndens reglemente.

•
Undertecknad reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut avseende lydelsen till § 10 och § 13 i
reglementet eftersom jag har en avvikande uppfattning.

Det handlar om ifall det är "den till åldern äldste ledamoten" som skall fullgöra uppgifterna när

•
ordföranden eller vice ordföranden ej kan delta i sammanträdet eller om "den ledamot som suttit
längst tid i nämnden" skall fullgöra uppgifterna när ordföranden eller vice ordföranden är
frånvarande.

•
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Margarei Henricsson
Gruppledare för Norrbottens Sjukvårdsparti
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Gällivare den 4 februari 2009.
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Jag yrkade på följande formulering beträffande § 10 Kallelse, sista stycket:  "Om varken
ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den äldste ledamoten göra
detta".

Jag yrkade på följande formulering beträffande § 13, Ersättare för ordföranden, första stycket:
"Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde, eller i en del av
ett sammanträde, fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Jag stödjer mina yrkanden på Svenska Kommunförbundets juridiska avdelnings utarbetade underlag
och riktlinjer. Cirkulär 1991:147. Jag anser att viss äldre praxis får anses vara vägledande.
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RESERVATION

Översyn av socialnämndens reglemente.

Undertecknad reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut avseende lydelsen till § 10 och § 13 i
reglementet eftersom jag har en avvikande uppfattning.

Det handlar om ifall det är "den till åldern äldste ledamoten" som skall fullgöra uppgifterna när
ordföranden eller vice ordförandena ej kan delta i sammanträdet eller om "den ledamot som suttit
längst tid i nämnden" skall fullgöra uppgifterna när ordfbranden eller vice ordförandena är
frånvarande.

Jag yrkade på följande formulering beträffande § 10 Kallelse, sista stycket:  "Om varken
ordföranden eller vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den
äldste ledamoten göra detta".

Jag yrkade på följande formulering beträffande § 13, Ersättare för ordföranden, första stycket:
"Om varken ordföranden eller vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde, eller i en del av ett sammanträde, fullgör den äldste ledamoten ordförandens
uppgifter.

Jag stödjer mina yrkanden på Svenska Kommunförbundets juridiska avdelnings utarbetade underlag
och riktlinjer. Cirkulär 1991:147. Jag anser att viss äldre praxis far anses vara vägledande.

Gällivare den 4 februari 2009.

211 0 1941 4-e-tte 6-rfcCet-cV
Margare Henricsson
Gruppledare för Norrbottens Sjukvårdsparti
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Norrbottens

ut Sjukvårdsparti
Gällivare

Översyn av miljö- och byggnämndens reglemente.

• Undertecknad reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut avseende lydelsen till § 10 och § 13 i
reglementet eftersom jag har en avvikande uppfattning.

Det handlar om ifall det är "den till åldern äldste ledamoten" som skall fullgöra uppgifterna när

•
ordföranden eller vice ordföranden ej kan delta i sammanträdet eller om "den ledamot som suttit
längst tid i nämnden" skall fullgöra uppgifterna när ordföranden eller vice ordföranden är
frånvarande.

Jag yrkade på följande formulering beträffande § 10 Kallelse, sista stycket:  "Om varken
ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den äldste ledamoten göra
detta".

Jag yrkade på följande formulering beträffande § 13, Ersättare för ordföranden, första stycket:
"Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde, eller i en del av
ett sammanträde, fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Jag stödjer mina yrkanden på Svenska Kommunförbundets juridiska avdelnings utarbetade underlag
och riktlinjer. Cirkulär 1991:147. Jag anser att viss äldre praxis får anses vara vägledande.

Gällivare den 4 februari 2009.
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Margare Henricsson
Gruppledare för Norrbottens Sjukvårdsparti
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Norrbottens

-ffr Syukvårdsparti
Gällivare

Gällivare den 4 februari 2009.
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Gruppledare för Norrbottens Sjukvårdsparti
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Översyn av kommunstyrelsens reglemente.

•
Undertecknad reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut avseende lydelsen till § 10 och § 13 i
reglementet eftersom jag har en avvikande uppfattning.

Det handlar om ifall det är "den till åldern äldste ledamoten" som skall fullgöra uppgifterna när

•
ordföranden eller vice ordföranden ej kan delta i sammanträdet eller om "den ledamot som suttit
längst tid i styrelsen" skall fullgöra uppgifterna när ordföranden eller vice ordföranden är
frånvarande.

Jag yrkade på följande formulering beträffande § 10 Kallelse, sista stycket:  "Om varken
ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den äldste ledamoten göra
detta".

Jag yrkade på följande formulering beträffande § 13, Ersättare för ordföranden, första stycket:
"Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde, eller i en del av
ett sammanträde, fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Jag stödjer mina yrkanden på Svenska Kommunförbundets juridiska avdelnings utarbetade underlag
och riktlinjer. Cirkulär 1991:147. Jag anser att viss äldre praxis får anses vara vägledande.
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Motion av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s)och Roland Axelsson (s)
angående aktivitetshus för barn och ungdomar.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2009 behandlades rubricerade motion.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att en utredning omgående påbörjas där
förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas i enlighet med motionens intention, att kommun-
ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta utredningsdirektiv i ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2009, att kommunstyrelsens arbetsutskott får utgöra
styrgrupp, samt att motionen därmed är besvarad.

Kommunstyrelsens förslag blev också fullmäktiges beslut.

Bilaga till KF protokoll 09-01-26
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D-nr

2us

2309 -02- 0 4
Dpi

.7)c,sck <Ä 19_

Undertecknad har reserverat sig mot beslutet med följande motivering:
Den 17 oktober 2005, § 185, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge nämnd- och
utredningsfunktionen i uppdrag att inkomma med förslag till projektorganisation för utredning av
ett allaktivitetshus. Den 21 november 2005, § 220, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
anta förslag till projektorganisation för utredning av ett allaktivitetshus samt att olika förslag till
fastigheter för ett allaktivitetshus undersöks. Den 7 juni 2006, § 154, beslutade kommunstyrelsen
att återremittera ärendet för vidare utredning om någon av kommunens egna lokaler kan användas,
samt med anledning av att ytterligare motioner är inlämnade i ärendet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 2006 har följande tre motioner hänskjutits
till utredningen om allaktivitetshuset:

• Motion av Eva Alriksson (m), Lars Alriksson (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Lars
Landström (m) och Sune Lantto (m) angående allaktivitetshus, § 110. (Motionen
inlämnad den 28 augusti 2005)

• Motion av Eva Viltok (ns) och Anna Henricsson (ns) om att Centralskolan ska bli ett
öppet kreativitets- och kulturcentrum, § 120. (Motionen inlämnad den 6 mars 2006)

• Motion av Weine Backman (s), Tommy Nyström (s) och Roland Axelsson (s) angående
ungdoms- och föreningshus, § 109. (Motionen inlämnad den 4 maj 2006)

Vidare har kommunstyrelsen den 10 december 2007, § 305, beslutat att hänskjuta frågan till
lokalplaneringsgruppen för fortsatt handläggning.



•

•

Det finns således redan ett utredningsuppdrag gällande allaktivitets - ungdomshus som
ännu ej är avslutat. Min bestämda uppfattning är därför att rubricerade motion ska, i
demokratisk ordning och i likhet med ovannämnda tre motioner, hänskjutas till utred-
ningen om allaktivitetshuset som ännu ej är avslutad.

Mitt yrkande i kommunfullmäktige innebar att motionen skulle hänskjutas till utredningen om
allaktivitetshuset i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 10 december 2007, § 305, samt
att motionen därmed är besvarad.

Till skillnad från motionärernas förslag om att en utredning om aktivitetshus för barn och
ungdomar omgående ska påbörjas så anser jag att utredningsuppdraget, som redan firms och är
flera år gammalt, omgående ska redovisas och avslutas.

• Gällivare den 4 februari 2009.

efienti  
• Margarni Henricsson

Gruppledare för Norrbottens Sjukvårdsparti
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Moderata Samlingspartiet

Undertecknade reserverar sig till förmån för eget lagt förslag, att alternativa lokaler till

• Stacken ska ingå i utredningsuppdraget och att motionen är därmed besvarad.

Kommunen har under en längre tid brottats med frågan om ett aktivitetshus för barn och unga.
Hade de inte varit för socialdemokraternas olika inspel hade ett sådant aktivitetshus varit i
drift för länge sedan.

Vi moderater anser att Stacken inte är tillämpligt då aktivitetshusets verksamhet inte ryms i
Stacken. Vi anser också att lokalen Stacken har ett strategiskt läge som kan användas för att
förstärka Gällivare centrumfunktioner. Lokalen borde används kommersiellt ex. galleria,
restaurang etc..

Jag vill också hänvisa till att yttrandet från Ungdomsrådet är av stor vikt. De anser inte att
Stacken är en lämplig lokal eftersom den är alldeles for liten med tanke på de aktiviteter som
det är tänkt att den ska innehålla.

Vidare anser också nämnd- och utredningsenheten att alternativa lokaler till Stacken skall tas
med i utredningsuppdraget.

Lars Alriksson (m
_

c)c--(A -

Angående motion av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s)
och Roland Axelsson (s) ang aktivitetshus för barn och
ungdomar

va Alriksson

Reservation
2009-01-28

2ic) 1-1

k leffie) -

/, r-r- ) 7 (./
7Y7'( Cy

Ingrid Josefsson (m) /
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