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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

§ 169 

 
Godkännande av dagordning 

 
KS/2016:220   101 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna dagordningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om godkännande av  
dagordning. 

 
Ordförande föreslår att punkt 25 och 31 kompletteras med fyllnadsval av 

ersättare samt 
 
att under punkt 10, bilaga 3 med tillhörande bilagor hör till ärende 11. 

 
Ordförande ställer frågan om dagordningen kan godkännas med redovi-

sade ändringar. 
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§ 170 
 

Information från revisorerna 

 
KS/2016:18   007 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
I revisorernas reglemente § 21 ska revisorerna löpande redovisa resulta-

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

 
Tommy Nyström, ordförande i revisionen informerar om två revisions-

rapporter; 
- Uppföljning avseende genomförda granskningar 2014-2015. 
- Socialnämndens systematiska kvalitetsledning. 
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§ 171 
 

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  
läget gällande samhällsomvandlingen. 

 
Lennart Johansson informerar; 

- Utvecklingsplan Sandviken 
- Programarbete Äldreboende II 
- Programarbete Forsen 

- Ny förskola Mellanområde systemskede 
- Detaljplan förskola 

- Detaljplan Kunskapshuset 
- Kunskapshuset systemskede 
- Is- och evenemangsarbete 

- Program Sjöparken parkområde 
- Utvecklings-/detaljplan Repisvaara södra 

- Exploatering Repisvaara södra 
- Huvudvattenledning Repisvaara 
- Detaljplan Vägmästaren/del av Överläraren 

- Detaljplan Gällivare 12:59 
- Bostadsexploatering Repisvaara norra ca 450 bostäder 

- Bostadsexploatering Kommunalhemmet ca 90 bostäder 
- Detaljplan för Vassara 10 
- Exploateringsprojekt Silfwerbrandshöjden 

- Detaljplan Andra Sidan 
- Vård- och omsorgsboendet Forsgläntan 

- Boende social stöd Strandvillan. 
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§ 172 
 

Ställningstagande till ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens 
Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM) 

 
KS/2016:518   530 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att bevilja ansvarfrihet för direktionen för Kommunalförbundet för  
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. 
 

Jäv  
Lars Alriksson (M) och Birgitta Larsson (S) anför jäv och deltar varken vid 

överläggning eller beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har inkommit med årsredovisning 
för verksamhetsåret 2015. Enligt förbundsordningen ska revisorerna 

granska förbundets verksamhet och lämna en revisionsberättelse till 
varje medlems fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet. 

 
Revisorerna har skickat in revisionsberättelse och granskningsrapporter 
till medlemskommunernas/landstingets fullmäktige. I revisionsberättel-

sen tillstyrker revisorerna att varje fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Mot bakgrund av inkommen årsredovisning samt revisionsberättelse  
föreslås att fullmäktige beslutar att bevilja ansvarfrihet för direktionen 
förkommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet samt för 

de enskilda ledamöterna i densamma. 
 

I missivet som skickats till alla medlemmarna i Kommunalförbundet 
Norrbottens Läns kollektivtrafikmyndighet framgår det att denna typ av 
handling kräver inte nämndsberedning utan kan skickas direkt till kom-

munfullmäktige för beslut 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar. 
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 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
 

att bevilja ansvarfrihet för direktionen för Kommunalförbundet för  
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. 

 
Underlag 

1. Missiv till medlemmarna i kommunalförbundet Norrbottens Läns  
2. kollektivtrafikmyndighet (RKM). 
2. Redogörelse för granskning. 

3. Revisionsrapport: Årlig granskning 2015. 
4. Revisionsrapport: Övertagande av färdtjänst. 

5. Granskning av årsredovisning 2015. 
6. Årsredovisning 2015-kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. 
7. Årsredovisning och koncernredovisning 2015 – Länstrafiken i Norr-

botten AB. 
8. Årsredovisning 2015 Bussgods i Norrbotten Aktiebolag. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 173 
 

Sammanträdesplan 2017 

 
KS/2016:604   006 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige. 

 
Ärendebeskrivning 
Sammanträdestidplan för 2017 har planerats utifrån beslutad verksam-

hetsprocess, antagen av kommunstyrelsen den 27 oktober 2014 § 191. 
Planen är utarbetad i samverkan med ekonomi och kvalitetsledaren.  
 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte på-
verka ekonomin utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader. Den 
ekonomiska konsekvensen av eventuella extra sammanträden kan ej be-

räknas i förväg.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 
att anta sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige. 
 

Underlag 
1. Sammanträdesplan 2017. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-09-01 § 93. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 179. 
4. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 261. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 174 
 

Riktlinjer för markanvisningar 

 
KS/2016:598   251 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta riktlinjerna för markanvisningar. 

 
Ärendebeskrivning 
Med markanvisning avses en överenskommelse om ensamrätt för en 

byggherre att under en begränsad tid förhandla med kommunen om 
överlåtelse eller upplåtelse av mark som kommunen äger för bebyg-

gande.  
 

En kommun som genomför markanvisningar ska, enligt 2 § lagen 
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, anta riktlinjer 
för dessa. Riktlinjerna ska enligt 2 § innehålla kommunens utgångspunk-

ter och mål för över- eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar 

samt principer för markprissättning.  
 
Syftet med förslaget till riktlinjer för markanvisningar är att beskriva  

Gällivare kommuns utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upp-
låtelser av mark som kommunen äger för bebyggande, våra handlägg-

ningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt våra 
principer för markprissättning i enlighet med vad som följer av 2 §. Rikt-
linjerna beskriver även hur beslutsgången ser ut i markanvisningsären-

den, vilka krav som ställs på en intresseanmälan för markanvisning för 
att den ska bli behandlad samt kommunens bedömningsgrunder vid ut-

värdering av intresseanmälningar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta förslaget till riktlinjerna för markanvisningar. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Underlag 
1. Förslag till riktlinjer för markanvisningar. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-09-01 § 94. 
3. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 253. 

 
Yrkande   

Lars Alriksson (M) yrkar  
 
att anta riktlinjerna för markanvisningar. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition.  
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 175 
 

Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal 

 
KS/2016:599   251 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta riktlinjer för exploateringsavtal.  

 
Ärendebeskrivning 
Med exploateringsavtal avses ett avtal om genomförande av en detaljplan 

mellan en kommun och en byggherre eller fastighetsägare avseende 
mark som inte ägs av kommunen. 

 
Av 6 kap. 39 § plan- och bygglagen (2010:900) följer att en kommun 

som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger ut-
gångspunkter och mål för sådana avtal, grundläggande principer för  
fördelning av kostnader och intäkter vid genomförandet av detaljplaner 

samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konse-
kvenserna av att ingå exploateringsavtal. 

 
Syftet med riktlinjerna för exploateringsavtal är att ange Gällivare  
kommuns utgångspunkter och mål för exploateringsavtal, grundläggande 

principer för fördelning av kostnader och intäkter vid genomförande av 
detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen 

av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal med Gällivare  
kommun. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta ekonomiska  

konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn och 
ungdomar. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta förslag till riktlinjer för exploateringsavtal.  

 
Underlag 
1. Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-09-01 § 95. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  291  (348) 
   
 

 

2016-10-03  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunfullmäktige     
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3. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 254. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  

 
att anta riktlinjer för exploateringsavtal.  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition.  

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 176 
 

Antagande - detaljplan för del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13, 
Norra Repisvaara 

 
KS/2016:309   214 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna granskningsutlåtandet,  
 
att anta detaljplan för del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13, Norra 

Repisvaara. 
 

Protokollsanteckning   
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet: 

Miljökonsekvensbeskrivningen och plankartan stämmer inte överens.  
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är det 1 500 kvm kommunal bygg-
rätt, men i planhandlingarna står det att området är ca 15 000 kvm.  

 
Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen för området Repisvaara norra är att tillskapa 
mark för utbyggnad av bostäder, som säkerställer att planerad mark 
finns för bostadsbehovet inom kommunen. De planerade bostäderna ska i 

första hand ersätta bostäder som berörs av gruvbrytningens påverkan på 
Malmberget. Repisvaara ska erbjuda ett naturnära boende i skogen med 

utsikt över fjäll och natur, men också ge de boende sociala utrymmen 
och bra service. 
 

Strukturen i området grundar sig på intentionerna i utvecklingsplanen för 
Repisvaara (från 2013), där ledordet är ”hållbart fjällnära boende”. I ut-

vecklingsplanen eftersträvas en varierad bebyggelse med en blandning 
av villor, radhus och flerbostadshus. Alla bostäder ska ha direktkontakt 
med omgivande natur genom gröna stråk mellan bostadskvarteren. 

 
Lokalisering av bostäder på Repisvaara är ett resultat av medborgar-

dialoger som förts med Gällivares invånare. Repisvaara tillgodoser flera 
av de kvaliteter som efterfrågas för nya bostadsområden, exempelvis att 
bo på fjället, nära naturen och nära skidanläggningen. Exploateringen 

med bostäder och viss service stärker kopplingen mellan Dundret och 
staden, vilket också är ett önskemål som framförts i medborgardialoger-

na. 
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Detaljplanen möjliggör även byggande av lokaler för kommunal och 
kommersiell service, en ny gång- och cykelväg längs väg 825 (Dundret-

vägen) med anslutning till ny planskild korsning under väg E45. 
 

Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet. 
 

Planen handläggs med ett normalt planförfarande, enligt Plan- och bygg-
lagen (2010:900) och är förenlig med den fördjupade översiktsplanen. 
Planen har varit utställd för granskning under tiden 6 juli 2016 till och 

med 17 augusti 2016. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt genomförandeavtal. Kommunen får inkomster genom försäljning 
av mark, ersättning för administrativ kontroll och för anslutning av ny 

bebyggelse till det kommunala va-nätet. Kommunen får utgifter för  
administrativt deltagande i genomförandeåtgärder samt för delar av  

utbyggnad av infrastruktur. Kommunen ansvarar för drift och underhåll 
för allmänna platser, dagvattendamm samt fastigheter för kommunal 
service.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Nya bostäder är positivt ur ett barn och ungdomsperspektiv. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna granskningsutlåtandet,  
 
att anta detaljplan för del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13, Norra 

Repisvaara. 
 

Underlag 
1. Antagandehandling Plankarta. 
2. Antagandehandling Illustrationskarta. 

3. Antagandehandling Planbeskrivning. 
4. Antagandehandling Granskningsutlåtande. 

5. Antagandehandling Miljökonsekvensbeskrivning. 
6.1. PM Risk aktualisering. 
6.2. PM Risk. 

7. Rapport Trafikbullerutredning. 
8.1. Dagvattenutredning. 

8.2. Underlag 1 – Planritning dagvattenhantering. 
8.3. Underlag 2 – Typsektioner VA. 

9. Naturvärdesinventering och fågelutredning. 
10. Samrådsredogörelse 2013-07-05. 
11. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-09-01 § 96. 

12. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 257. 
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Yrkande   

Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) och 
Eric Palmqvist (SD)  

 
att godkänna granskningsutlåtandet,  

 
att anta detaljplan för del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13, Norra 
Repisvaara. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebo m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebo m.fl. förslag. 
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§ 177 
 

Antagande - detaljplan för del av Robsam 1:3, Förskola Mellanområdet 

 
KS/2016:350   214 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna granskningsutlåtandet,  

 
att anta detaljplan för del av fastigheten Robsam 1:3, Förskola Mellan-
området. 

 
Protokollsanteckning   

Sverigedemokraterna vill föra följande till protokollet: 
Sverigedemokraterna är positivt inställda till att en ny förskola uppförs på 

Tallbacka och ser positivt på att den skall uppföras i nivå med miljöbygg-
nadsklass silver. Däremot anser vi att en förskolebyggnation i två plan 
inte är att föredra. Samtliga våra skäl för detta återfinns utförligt redovi-

sade i samrådsredogörelsen rörande ”Detaljplan för del av Robsam 1:3, 
Förskola Mellanområdet”. 

 
Ärendebeskrivning 
Inom centrala Gällivare är det idag brist på förskoleplatser då det sker en 

föryngring i befolkningsstrukturen, då fler barnfamiljer flyttar dit. Vidare 
pågår en samhällsomvandling i Gällivare till följd av gruvans expansion i 

Malmberget. Samhällsomvandlingen innebär att skolor, bostäder, fritids-
anläggningar m.m. kommer behöva rivas och hela Malmberget kommer 
på sikt att avvecklas. Därför föreslås en ny förskola med fem avdelningar 

med tillhörande friytor inom Mellanområdet. 
 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att ge planmässiga förutsättningar 
för att möjliggöra en nybyggnad av en förskola i två plan inom Mellan-
området, intill Tallbackaskolan, norr om centrala Gällivare. Detta säker-

ställs genom användning S (Skola/Förskola) inom planområdet 
 

Planen handläggs med ett utökat planförarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen (2010:900) och är förenlig med den fördjupade översikts-
planen.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

En exploatering av förskolan kommer att medföra kostnader för fram-
tagande av detaljplan, projektering samt uppförande och drift av anlägg-
ningen.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
En ny förskola på mellanområdet bedöms påverka barn och ungdomar 

positivt. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna granskningsutlåtandet,  
 

att anta detaljplan för del av fastigheten Robsam 1:3, Förskola Mellan-
området. 

 
Underlag 
1. Antagandehandling Plankarta.  

2. Antagandehandling Planbeskrivning.  
3. Antagandehandling Granskningsutlåtande. 

4.1. PM Geoteknik. 
4.2. Markteknisk undersökningsrapport. 
4.3. Bilaga 1 – Markradonmätning. 

4.4. G-10-1-001 Mätpunkter. 
4.5. G-10-2S-001 Sektioner. 

5. Samrådsredogörelse. 
6. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-09-01 § 97. 
7. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 258. 

 
Yrkande   

Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S) och 
Eric Palmqvist (SD) 
 

att godkänna granskningsutlåtandet,  
 

att anta detaljplan för del av fastigheten Robsam 1:3, Förskola Mellan-
området. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofsson m.fl. förslag till beslut under proposit-

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

 

 
 

§ 178 
 

Genomförandeavtal för detaljplan för Repisvaara Norra inom del av  
Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13 

 
KS/2016:565   251 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna förslag till genomförandeavtal för Repisvaara norra inom 
del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13, 
 

att delegera till kommunstyrelsen att genom särskilt marköverlåtelseavtal 
överlåta den i genomförandeavtalet överenskomna marken till LKAB efter 

det att LKABs styrelse godkänt genomförandeavtalet. 
 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till genomförandeavtal har upprättats mellan LKAB och  
Gällivare kommun för genomförandet av framtaget förslag till detaljplan 

för Repisvaara norra, del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13.  
Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet.  

Exploatören (LKAB) ska bekosta och utföra allmänna anläggningar såsom 
gator gc-vägar och VA-ledningar för detaljplanens genomförande inom 
exploateringsområdet vilka efter utförandet ska överlåtas till kommunen. 

Exploatören ska även anlägga en trafiksäker passage över v. 825 (Dund-
retvägen). Utöver det ska exploatören delfinansiera utbyggnad av gång-, 

cykel-, skid- och skotertunnel under E45, vilken kommunen utför, med 
36 % av den faktiska kostnaden för utbyggnaden. 
 

Kommunens antagande av detaljplanen utgör villkor för genomförande-
avtalet och avtalet behandlar frågor kopplat till genomförandet av i  

huvudsak allmän platsmark och allmänna anläggningar. Avtalet reglerar 
vidare ansvar för fastighetsbildning, ersättningar, utförande, kontroll,  
garanti och uppföljning mellan LKAB och Gällivare kommun.  

 
Avtalet ger kommunen möjlighet till insyn och kontroll över anläggnings-

arbetena av allmänna anläggningar. 
 
För planområdets och övriga utbyggnadsområden på Repisvaaras funkt-

ion behöver en trafiksäker passage under E 45 uppföras. Detta görs i 
form av en ny gång-, cykel-, skid- och skotertunnel (GCSS-tunnel) under 

E45. Denna tunnel utförs av kommunen och ska delfinansieras av LKAB 
med 36 % av den faktiska kostnaden för utbyggnaden. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen medför såväl intäkter som kostnader för 

kommunen. Intäkter fås genom försäljning av kvartersmark inom plan-
området. 

Kostnader uppstår för utbyggnad av GCSS-tunnel under E 45, vilken 
kommunen utför och initialt bekostar till fullo. Efter färdigställandet  

ersätter LKAB kommunen med 36 % av den faktiska kostnaden för  
utbyggnaden. Kostnader uppstår också för drift och underhåll av gator, 
gc-vägar, belysning, VA-anläggningar och naturmark efter det att de  

anlagts och övertagits av kommunen. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Genomförandet av detaljplanen medför ett tillskott av bostäder till  
utbyggnaden av Repisvaara, vilket också innebär nya boendemiljöer som 

kan komma barn och ungdomar till del. I anslutning till samt inom  
planområdet skapas säkra gc-vägar och också möjlighet till lek och  

vistelse i naturmark. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna förslag till genomförandeavtal för Repisvaara norra inom 
del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13, 
 

att ur projekt 20002 expl./plan samhällsomvandling anvisa 6 milj kr. för 
utbyggnad av GCSS-tunnel under E 45 till projektkonto 24203.  

 
Underlag 
1. Genomförandeavtal för detaljplan för Repisvaara norra inkl. bilagor.  

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-09-01 § 101. 
3. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 257. 

 
Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

och Eric Palmqvist (SD) 
 

att godkänna förslag till genomförandeavtal för Repisvaara norra inom 
del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13, 
 

att delegera till kommunstyrelsen att genom särskilt marköverlåtelseavtal 
överlåta den i genomförandeavtalet överenskomna marken till LKAB efter 

det att LKABs styrelse godkänt genomförandeavtalet. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag till beslut under propo-
sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäk-

tige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl. förslag.   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  299  (348) 
   
 

 

2016-10-03  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 179 
 

Genomförandeavtal avseende gång-, cykel, skoter-, och skidtunnel/bro 
på väg E 45 samt övergång över b. 825, Repisvaara norra 

 
KS/2016:564   251 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna förslag till genomförandeavtal avseende gång-, cykel,  
skoter- och skidtunnel/bro på väg E 45 samt övergång över v. 825,  
Repisvaara norra, 

 
att ur projekt 20002 expl./plan samhällsomvandling anvisa 6 milj kr. för 

utbyggnad av GCSS-tunnel under E 45 samt allmänna gc-vägar i anslut-
ning till tunnel till projektkonto 24203.  

 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till genomförandeavtal har upprättats mellan Trafikverket och 

Gällivare kommun för genomförandet av gång-, cykel, skoter- och  
skidtunnel/bro (GCSS-tunnel) på väg E 45 samt övergång över v. 825 

(Dundretvägen) i anslutning till Repisvaara norra.  
 
Anläggandet av GCSS-tunnel och övergång över v. 825 uppförs i och med 

exploateringen av Repisvaara norra i enlighet med framtaget förslag till 
detaljplan för Repisvaara norra, del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 

5:13. De bidrar till att norra Repisvaara får en god koppling till övriga  
delar av staden och att gång- och cykeltrafikanter kan passera v. 825 på 
ett trafiksäkert sätt mellan de två utbyggnadsområdena öster respektive 

väster om v. 825.   
 

Kommunen kommer att utföra utbyggnaden av GCSS-tunneln under E 45 
och exploatören LKAB kommer att utföra utbyggnaden av övergång över 
v. 825.  

 
Genomförandeavtalet reglerar hur anläggningarna på Trafikverkets vägar 

ska utföras, finansieras, kontrolleras, besiktas och överlämnas. Avtalet 
medför att Trafikverket tillsätter en granskningsprojektledare för upp-
förandet av anläggningarna. 

 
Anläggningarna som utförs på statlig väg överlämnas till Trafikverket  

efter färdigställande varefter drift och underhåll av dessa utförs av  
Trafikverket. Kommunen kommer att ansvara för drift och underhåll  
gc-vägen genom GCSS-tunneln. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Avtalet ger kommunen rätt att i sin tur överlämna de rättigheter,  
skyldigheter och ansvar kommunen har gentemot Trafikverket på annan 

part, i detta fall på LKAB i egenskap av exploatör av Repisvaara norra, 
gällande anläggande av övergång över v. 825. 

 
Utöver det ska exploatören delfinansiera utbyggnad av gång-, cykel-, 

skid- och skotertunnel under E45, vilken kommunen utför, med 36 % av 
den faktiska kostnaden för utbyggnaden. 
   

För planområdets och övriga utbyggnadsområden på Repisvaaras funkt-
ion behöver en trafiksäker passage under E 45 uppföras. Detta görs i 

form av en ny gång-, cykel-, skid- och skotertunnel (GCSS-tunnel) under 
E45. Denna tunnel utförs av kommunen och ska delfinansieras av LKAB 
med 36 % av den faktiska kostnaden för utbyggnaden. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Uppförandet av anläggningarna medför kostnader för kommunen i form 
av utbyggnad av GCSS-tunnel vilket även inkluderar ersättning till Trafik-
verket för nedlagd tid i projektet. Anvisande av medel för detta hanteras i 

samband med beslut rörande Genomförandeavtal för del av Gällivare 
12:74 samt Gällivare 5:13, Repisvaara norra.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Anläggandet av GCSS-tunnel och övergång över v. 825 medverkar till 

barn och ungdomars möjlighet till trafiksäkra passager och säkra skol-
vägar. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna förslag till genomförandeavtal avseende gång-, cykel,  

skoter- och skidtunnel/bro på väg E 45 samt övergång över v. 825,  
Repisvaara norra. 
 

Underlag 
1. Genomförandeavtal avseende gång-, cykel, skoter- och skidtunnel/bro 

på väg E 45 samt övergång över v. 825, Repisvaara norra. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-09-01 § 102. 
3. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 260. 

 
Yrkande   

Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
och Eric Palmqvist (SD)  

 
att godkänna förslag till genomförandeavtal avseende gång-, cykel,  
skoter- och skidtunnel/bro på väg E 45 samt övergång över v. 825,  

Repisvaara norra, 
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att ur projekt 20002 expl./plan samhällsomvandling anvisa 6 milj kr. för 

utbyggnad av GCSS-tunnel under E 45 samt allmänna gc-vägar i anslut-
ning till tunnel till projektkonto 24203.  

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag till beslut under propo-
sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäk-
tige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl. förslag. 
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§ 180 
 

Ändring av Gällivare Energi AB:s bolagsordning med anledning av 
nyemission 

 
KS/2016:621   107 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att medge Gällivare Energi ABs begäran om ändring i bolagsordning i  
§ 6 och 7 avseende aktiekapital respektive antal aktier så att gräns-
beloppen ändras till lägsta aktiekapital 12 500 000 kr. och högsta 

50 000 000 kr. samt lägsta antal aktier 12 500 st. och högsta 50 000 st. 
aktier. 

 
Jäv  

Lars Alriksson (M), Birgitta Larsson (S), Steve Ärlebrand (S), Henrik  
Lehtipalo (V), Vivi Eriksson (S) anför jäv och deltar varken vid över-
läggning eller beslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Gällivare Energi AB har 24 augusti 2016 beslutat att anhålla 
om medgivande från Gällivare kommun att ändra bolagsordningen i  
Gällivare Energi AB enligt § 17 bolagsordningen. 

 
Ändringen av bolagsordningen är nödvändig för att uppfylla kraven i  

3 kap. 1 §, första stycket p. 4 och 5 Aktiebolagslagen. 
 
I bolagsordningen skall anges ett minimi- och maxibelopp för aktiekapi-

talet och antalet aktier varvid minikapitalet samt minimiantalet inte får 
vara mindre än en fjärdedel av maxikapitalet respektive maximiantalet. 

 
Gällivare kommun har beslutat att teckna ytterligare 25 000 aktier á  
nominellt 1 000 kr i Gällivare Energi AB. 

 
Beslutet medföra att aktiekapitalet för Gällivare Energi AB kommer att 

uppgå till 39 000 000 kr. och antalet aktier till 39 000 st. 
 
Nuvarande gränsbelopp avseende aktiekapital och antal aktier till  

39 000 st. 
 

Nuvarande gränsbelopp avseende aktiekapital och antal aktier enligt  
bolagsordningen är 5 000 000 kr. och 20 000 000 kr. respektive 5 000 st. 
och 20 000 st. aktier. Dessa gränsbelopp är för låga med hänsyn till för-

ändringen av aktiekapital och antal aktier. 
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Gällivare Energi AB:s styrelse anhåller om medgivande från Gällivare 

kommun att ändra § 6 och 7 i bolagsordningen avseende aktiekapital  
respektive antal aktier så att gränsbeloppen ändras till lägsta aktiekapital 

12 500 000 kr. och högsta 50 000 000 kr. samt lägsta antal aktier 
12 500 st. och högsta 50 000 st. aktier. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att medge Gällivare Energi ABs begäran om ändring i bolagsordning  i  

§ 6 och 7 avseende aktiekapital respektive antal aktier så att gräns-
beloppen ändras till lägsta aktiekapital 12 500 000 kr. och högsta 
50 000 000 kr. samt lägsta antal aktier 12 500 st. och högsta 50 000 st. 

aktier. 
 

Underlag 
1. Gällivare Energi AB:s skrivelse 2016-08-31. 
2. Protokollsutdrag från Gällivare Energi AB:s styrelsemöte 2016-08-24. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 178. 
4. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 262. 

 
Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar  

 
att medge Gällivare Energi ABs begäran om ändring i bolagsordning i  

§ 6 och 7 avseende aktiekapital respektive antal aktier så att gräns-
beloppen ändras till lägsta aktiekapital 12 500 000 kr. och högsta 
50 000 000 kr. samt lägsta antal aktier 12 500 st. och högsta 50 000 st. 

aktier. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 

beslutat i enlighet med Bernt Nordgrens förslag. 
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§ 181 
 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

 
KS/2016:531   003 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen, 

 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 november 2016. 
 

Ärendebeskrivning 
I december 2014 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

förslag på ny struktur för reglementen för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder. Under 2015 påbörjades en översyn och ett revideringsarbete 

av kommunstyrelsen och de övriga nämndernas reglementen i Gällivare 
kommun.  
 

Förslag till nytt reglemente föreligger. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen, 

 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 november 2016. 
 

Underlag 
1. Gällande reglemente. 

2. Förslag till nytt reglemente. 
3. Tillägg till förslaget. 
4. Jämförelse förslag till nytt reglemente och tillägg till reglemente. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 181. 
6. Jämförelse. 

7. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 263. 
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Yrkande   
Benny Blom (M) yrkar  

 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen, 

 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 november 2016. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Bloms förslag till beslut under proposition.  

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Benny Bloms förslag. 
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§ 182 
 

Revidering av barn-, utbildning- och kulturnämndens reglemente 

 
KS/2015:439   003 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta reviderat reglemente för barn-, utbildning- och kulturnämnden, 

 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 november 2016. 
 

Ärendebeskrivning 
I december 2014 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

förslag på ny struktur för reglementen för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder. Under 2015 påbörjades en översyn och ett revideringsarbete 

av kommunstyrelsen och de övriga nämndernas reglementen i Gällivare 
kommun.  
 

Förslag till nytt reglemente föreligger. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta reviderat reglemente för barn-, utbildning- och kulturnämnden, 

 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 november 2016. 
 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 

2. Översyn reglemente. 
3. Gällande reglemente. 
4. Förslag till reglemente. 

5. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-06-14 § 87. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 182. 

7. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-09-09 § 96. 
8. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 264. 
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Yrkande   
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar  

 
att anta reviderat reglemente för barn-, utbildning- och kulturnämnden, 

 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 november 2016. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris förslag. 
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§ 183 
 

Allmänt vatten och avlopp till flygplatsen 

 
KS/2016:485   344 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att påbörja projektering 

och att upphandla byggandet av allmänt vatten- och avlopp till Lapland 
Airport, 
 

att finansering sker genom projekt Helikopterbasen med 2,5 miljoner 
kronor, samt genom omfördelning av ramen för Lapland Airport ut-

veckling F71046 med 5,5 miljoner kronor. 
 

Ärendebeskrivning 
Idag har Gällivare flygplats, Lapland Airport dåligt fungerande vatten- 
och avlopp. Vattnet är otillräckligt i mängd och smakar dåligt. Avlopps-

systemet som består av en markbädd är i dag bristfällig.  
 

Miljö och byggandsnämnden avser lämna föreläggande om att åtgärda 
bristfälligt avlopp på fastigheten Kavaheden 1:4 i Gällivare kommun,  
enligt skrivelse 2016-04-08.  

 
Lapland Airport saknar idag kompetens att själva sköta anläggningen 

varför de måste köpa tjänsten. 
 
Service- och teknikförvaltningen bedömer att den mest rationella och 

långsiktiga lösningen för kommunen är att ansluta Lapland Airport till 
allmänt kommunalt vatten och avlopp. För detta behövs två ledningar 

mellan Kavahedens avloppsreningsverk och flygplatsen på 4,5 km samt 
en avloppspumpstation vid flyget. Kostnaden för detta är beräknat till  
8 miljoner kronor. Eftersom platsen inte är inom allmänt va-område 

måste flyget bekosta detta.  
 

Kommunen har besluta om anläggande av Helikopterbas med beräknad 
kostnad för enskild va-anläggning till 2,5 miljoner kronor.  
 

Flyget har idag en rambudget för inflygningssystem m.m. på 29,4 miljo-
ner kronor. Kostnaden för detta bedöms idag till 23 miljoner kronor.      
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Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för att uppehålla driften med enskild anläggning bedöms inte 

var lägre än vad kapitalkostnad för allmän anläggning blir, varför man 
kan uppnå en bättre kvalité för samma medel.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att uppdra service- och teknikförvaltningen påbörja projektering och att 
upphandla byggandet av allmänt vatten- och avlopp till Lapland Airport, 
 

att finansering sker dels, genom projekt Helikopterbasen med 2,5 miljo-
ner kronor, samt genom att begära omfördelning av ramen för Lapland 

Airport utveckling F71046 med 5,5 miljoner kronor. 
 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
2. Föreläggande miljö- och byggförvaltningen 2016-04-08. 

3. Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp på fastigheten Kava-
heden 1:4. 
4. Service- och tekniknämnden 2016-05-17 § 104. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 182. 
6. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 265. 

 
Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) 

och Ulf Normark (S)  
 

att uppdra till service- och teknikförvaltningen att påbörja projektering 
och att upphandla byggandet av allmänt vatten- och avlopp till Lapland 
Airport, 

 
att finansering sker genom projekt Helikopterbasen med 2,5 miljoner 

kronor, samt genom omfördelning av ramen för Lapland Airport utveckl-
ing F71046 med 5,5 miljoner kronor. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag till beslut under propo-

sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäk-
tige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl. förslag. 
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§ 184 
 

Förslag till ägardirektiv för TOP bostäder AB 

 
KS/2016:552   107 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta ägardirektiv för TOP bostäder AB. 

 
Jäv  
Eva Alriksson (M), Birgitta Heldeskog (M), Stig Eriksson (M), Tony  

Normark (S), Frank Öqvist (S), Dagmar Nyman (MP) och Stefan Ovrell 
(MP) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 

 
Ärendebeskrivning 

För att skapa förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig besluts-
process kring ersättningen av bolagets fastigheter i Malmberget som på 
grund av gruvbrytningens påverkan ska ersättas av LKAB föreslås en  

revidering av ägardirektiven. Nuvarande ägardirektiv föreskriver att  
bolaget ska inhämta samtycke från kommunfullmäktige vid förvärv eller 

överlåtelser av fastigheter som är av sådan vikt att det påverkar bolagets 
ekonomi långsiktigt.  
 

Ägardirektiven föreslås revideras så att det i direktiven anges att i det  
fall det uppkommer en situation där LKAB på grund av samhällsomvand-

lingen ska ersätta bolagets fastigheter i Malmberget med motsvarande 
fastigheter på annat ställe i Gällivare kommun ska bolaget kunna över-
låta de aktuella fastigheterna till LKAB och ingå avtal om ersättningsfas-

tighet med byggnader utan att inhämta godkännande eller samtycke från 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  

 
Vidare följer av förslaget till ägardirektiv att bolagsstyrelsen inte behöver 
upprätta styrkort för bolagets verksamhet utifrån de av ägaren fastställda 

målen för bolaget. Ägarens mål för bolagets verksamhet får därför som 
en följd av förslaget anges i direktiv för bolaget. 

 
Ägardirektiven föreslås även kompletteras med ett direktiv om att  
bolaget ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och riktlinjer 

för vad som är att anse som god ekonomisk hushållning.  
 

Avsnittet om bolagets verksamhet föreslås revideras och bilagan till  
nuvarande direktiv föreslås därför utgå eftersom vad som anges i bilagan 
har inarbetats i direktiven.  
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Direktivet om informationssammanträde föreslås utgå eftersom det inte 
bedöms finnas något behov av detta. 

 
Slutligen föreslås en förändring av dispositionen av ägardirektiven för en 

ökad läsbarhet.  
 

Bolagsstyrelsen i TOP bostäder AB har beretts tillfälle att lämna syn-
punkter på förslaget till ägardirektiv och har inget att erinra kring före-
slagna direktiv.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till ägardirektiv innebär ingen förändring av bolagets avkast-
ningsdirektiv eller direktiv om borgensavgifter. Förslaget till ägardirektiv 
bedöms därför inte medföra några direkta ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget till ägardirektiv bedöms inte medföra några konsekvenser för 
barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta förslaget till ägardirektiv för TOP bostäder AB. 
 

Underlag 
1. Ägardirektiv för TOP bostäder AB, förslag. 

2. Jämförelse nuvarande och föreslagna ägardirektiv, TOP bostäder AB. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 184. 
4. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 266. 

 
Yrkande   

Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och 
Birgitta Larsson (S)  
  

att anta ägardirektiv för TOP bostäder AB. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgren m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 

har beslutat i enlighet med Bernt Nordgren m.fl. förslag. 
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§ 185 
 

Lärarlönelyftet 

 
KS/2016:532   024 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att genomföra Lärarlyftet i form av en permanent löneökning, 

 
att undersöka kostnaden för en försäkringslösning som alternativ till de 
årliga avsättningarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmän ska kunna ge 
en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritids-

pedagoger. Satsningen bygger på de slutsatser som drogs i rapporten 
”Improving schools in Sweden: an OECD perspective” (maj 2015), vilken 
togs fram av OECD med utgångspunkt i de fallande PISA-resultaten i 

Sverige. En av de föreslagna åtgärderna i rapporten är att öka läraryrkets 
attraktionskraft vilket i sin tur ger en positiv inverkan på resultaten i  

skolan. Satsningen är permanent men statsbidraget beslutas årligen. 
 
Övriga kommuner i Norrbotten anger att de har för avsikt att genomföra 

Lärarlönelyftet i form av en permanent löneökning. Att rekrytera och  
behålla kvalificerade lärare kan bli svårt om Gällivare kommuns löneläge 

för lärare är märkbart lägre än övriga länskommuners. Barn-, utbild-
nings- och kulturförvaltningens bedömning är därför att ett genom-
förande av Lärarlönelyftet i form av en permanent löneökning i syfte är 

en nyckelfråga för att behålla och öka kvaliteten i våra förskolor, skolor 
och fritidshem. 

 
De som får ta del av bidraget ska vara: 
• legitimerade lärare som arbetar i förskoleklass, grundskola, gymna- 

sieskola eller motsvarande skolformer, samt fritidshem, 
• legitimerade förskollärare som arbetar i förskola eller förskoleklass, 

eller 
• fritidspedagoger eller motsvarande, med relevant högskoleutbild-

ning, som arbetar i fritidshem. 

 
Kriterier att uppfylla för att komma i fråga för Lärarlönelyftet: 

• Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter som hör 
till undervisningen  

• Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den 

undervisning som bedrivs  
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• Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga att utveckla 
undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor  

 
Dessutom ska ett eller flera av följande kriterier uppfyllas:  

• Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt 
lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad  

erfarenhet  
• Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärar-

examen förbättra undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt  

• Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är 
nya i yrket eller genom att ta särskilt ansvar för att utveckla ämnen 

eller ämnesövergripande områden  
• Ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer 
 

Medlen för Lärarlönelyftet är totalt cirka 3 miljarder kronor årligen.  
Bidragsramen för en enskild huvudman bestäms av huvudmannens  

elevantal i förhållande till övriga huvudmäns elevantal, utifrån det  
genomsnittliga antalet elever en huvudman haft under de tre föregående 
åren. Rambeloppet är alltid avrundat så att det är jämnt delbart med 

50 000 kronor. Stora minskningar eller ökningar av elevantalet hos en 
huvudman eller hos andra huvudmän kan alltså göra att bidragsbeloppet 

ökar eller minskar mellan åren. 
 
Lärarlönelyftet ska utbetalas utöver ordinarie lönerevision. Lärarlönelyftet 

får alltså inte ha inverkan på eller finansiera ordinarie lönerevisionen, 
utan ska betalas utan att den generella löneutvecklingen påverkas. Den 

genomsnittliga löneökningen för de som ingår i satsningen skall vara 
mellan 2 500 och 3 500 kronor per månad och person. 
 

Gällivare kommuns bidragsram för 2016/2017 är 3 300 000 kr. Detta kan 
ge en löneökning om 2 500 kr per månad för 77 lärare eller om 3 500 kr 

per månad för 55 lärare. 
 
Den ersättning som statsbidraget ger utgörs av summan av de brutto-

löneökningar som beviljas i varje enskilt fall med ett påslag om 42 %.  
 

En löneökning på 2 500 kr/månad ger med 42 % påslag 3 550 kr/månad. 
 
Den kommunala kostnaden blir: 

Lön +semesterersättning:    2 537,50 
PO-pålägg enligt schablon*     972, 64 

Summa per månad  3 510,14 
 

Beräknat på 77 personer med en löneökning på 2 500 kr/månad blir 
detta totalt 3 243 240 kr. Statsbidraget för samma personer utgör 
3 280 200 kr. 
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*) PO-pålägget innehåller dels full täckning för avgiftsbestämd pension 
(4,5% + löneskatt på 24,26 % på detta= 5,59%) för inkomster upp till 

7,5 inkomstbasbelopp, f n inkomst upp till 37 063 kr/mån. I schablonen 
ligger dessutom 1,24% (inkl löneskatten) som genomsnittligt avser täcka 

pensionskostnader för inkomster överstigande 7,5 inkomstbasbelopp 
vilka berättigar till förmånsbestämd pension.  

 
KPA har för kommunens räkning gjort en beräkning av den förmåns-
bestämda pensionen för de 64 personer som hittills förhandsanmälts till 

Lärarlönelyftet. 
 

Den beräknade kostnaden för förmånsbestämd pension bygger på ett  
antal antaganden: 
Full pension kommer att uppnås (minst 30 års intjänande). 

Intjänande från 28 års ålder. 
Livslängd efter 65 år är 20 år för män och 23 år för kvinnor. 

Pensionering vid 65 års ålder. 
Kostnaden per år fastställs genom att ta målkapitalet delat med antal 
månader från idag till pension (65). 

 
Av de 64 personer som förhandsanmälts har 21 personer tillräckligt hög 

lön för att komma att omfattas av förmånsbestämd pension med ett  
lärarlönelyft på 2 500 kr. Av dessa har fyra personer en grundlön som 
redan överstiger detta belopp. Ytterligare fyra personer har en grundlön 

som tillsammans med en förstelärarersättning överstiger detta belopp. 
Dessa åtta personer omfattas alltså redan idag av reglerna kring för-

månsbestämd pension. 
 
Under förutsättning att dessa 21 personer arbetar kvar i Gällivare  

kommun vid pensioneringen kommer förmånsbestämd pension att  
betalas ut. Utifrån ovanstående antaganden krävs ett målkapital på  

ca 1,6 miljoner kronor samt en årlig avsättning på ca 250 tkr.  
 
Kommunen kan välja att försäkra sitt pensionsantagande istället för att 

göra de månatliga avsättningarna. Kommunen har valt försäkringslös-
ningen i tidigare beslut. KPA kan dock inte svara på vad en sådan lösning 

skulle kosta i försäkringspremier utan att göra en individuell beräkning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Det statliga bidraget täcker löneökning inklusive semestersättning och 
PO-pålägg enligt schablon, till den del det motsvaras av löner upp till  

7,5 inkomstbasbelopp. Det täcker dessutom del av den årliga avsätt-
ningen. 

 
Den kommunala kostnaden blir därmed den årliga avsättningen på 
250 867 kr alternativt den försäkringskostnad som uppstår för att säkra 

den förmånsbestämda pensionen. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ökade möjligheter att särskilt kvalificerade lärare stannar i läraryrket 
samt hos huvudmannen och därigenom ökad måluppfyllelse. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att genomföra Lärarlyftet i form av en permanent löneökning, 

 
att undersöka kostnaden för en försäkringslösning som alternativ till de 

årliga avsättningarna. 
 
Underlag 

1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-06-14 § 89. 
2. Lärarlönelyftet bildspel. 

3. Information lärarlönelyftet. 
4. SFS 2016:100. 
5. Kommunstyrelsen 2016-06-15 § 208. 

6. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-09-06 § 102. 
7. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 267. 

 
Yrkande   
Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD), Paula 

Palmqvist (SD) Birgitta Larsson (S) och Bror Wennström (MaV)  
 

att genomföra Lärarlyftet i form av en permanent löneökning, 
 
att undersöka kostnaden för en försäkringslösning som alternativ till de 

årliga avsättningarna. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer 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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§ 186 
 

Motion av Claes Danell (S) och Birgitta Larsson (S) - Caféverksamhet/ 
samlingslokal - "Rosa rummet" - för boende på Hedgården 

 
KS/2015:528   735 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att avslå motionen då behov ej föreligger i avvaktan på planeringen för 
samhällsomvandlingen. 
 

Ärendebeskrivning 
Inkommit Motion gällande önskemål om caféverksamhet på Hedgårdens 

samlingslokal (rosa rummet). 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända ännu. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen då behov ej föreligger i avvaktan på planeringen för 

samhällsomvandlingen. 
 
Underlag 

1. Motion. 
2. Socialnämnden 2016-02-16 § 11. 

3. Kommunstyrelsen 2016-05-09 § 152. 
4. Socialnämnden 2016-06-07 § 91. 
5. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 269. 

 
Yrkande   

Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Katinka Sundqvist 
Apelqvist (V) yrkar  
 

att avslå motionen då behov ej föreligger i avvaktan på planeringen för 
samhällsomvandlingen. 
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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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§ 187 
 

Motion av Birgitta Larsson (S), Nina Eriksson (S) och Lena Lindberg (S)  
- Giftfria förskolor 

 
KS/2015:193   714 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att bifalla motionen. 
 
Ärendebeskrivning 

Motion av Birgitta Larsson (S), Nina Eriksson (S) och Lena Lindberg (S) 
angående giftfria förskolor lämnades till barn- utbildning- och kultur-

nämnden för beredning 150303.  
 

150417 avgavs ett yttrande från barn- utbildning- och kulturförvaltningen 
som föreslog bifall till motionen samt att barn- utbildning- och kulturför-
valtningen skulle tillföras medel på 126 tkr för att genomföra invente-

ringen. Summan skulle täcka de vikariekostnader som kommer till för-
valtningen för att frisätta förskolepersonal till inventeringen. Förvaltning-

en ville också att en kontaktperson skulle utses på miljö- och byggför-
valtningen, på service- och teknikförvaltningen respektive Topbostäder 
för att vara förskolorna behjälpliga samt att en miljöinspektör skulle  

genomföra inventeringen tillsammans med personal. Slutligen föreslog 
förvaltningen att ett skallkrav gällande giftfria material tillförs samtliga 

framtida upphandlingar vid om- och nybyggnation av förskolor.   
 
150609 beslutar barn- utbildning- och kulturnämnden att remittera till 

miljö- och byggförvaltningen för yttrande 
 

150630 yttrar sig miljö- och byggförvaltningen att inte medverka pga att 
de då hamnar i en jävssituation eftersom de även utövar tillsyn. 
 

150903 beslutar miljö- och byggnämnden enligt yttrandet. 
 

151006 föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden kommunfullmäktige 
besluta om att uppdra åt förvaltningen att se över möjligheterna till  
inventering samt eventuella kostnader. 

 
160524 förslår kommunstyrelses arbetsutskott kommunfullmäktige  

besluta att uppdra åt barn- utbildning- och kulturförvaltningen att se över 
möjligheterna till inventering samt eventuella kostnader. 
 

160607 beslutar kommunstyrelsen att återremittera till nämnd- och  
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utredningsavdelningen att se över möjligheterna till inventering samt 
eventuella kostnader. 

 
Utifrån uppdraget till nämnd- och utredning att se över möjlig-

heterna till inventering finns följande att beskriva: 
På naturskyddsföreningens hemsida finns inventeringsmall med direkta 

åtgärdsförslag som kan användas för att gå igenom vad som finns på  
förskolan och vad som kan förbättras. Det finns även en lista som man 
kan fylla i både för planering av inventeringen samt en enkel åtgärdsplan. 

Det finns två rapporter man kan använda; Operation giftfri förskola med 
tips till förskolor och föräldrar samt Operation giftfri förskola med åt-

gärdsförslag till kommuner. I den sistnämnda finns tips om vad man ska 
tänka på när man till exempel köper nya möbler. För att genomföra in-
venteringen kan personalen behöva läsa in sig på materialet och sedan 

avsätta tid för att genomföra själva inventeringen. Bedömningen av  
Naturskyddsföreningen är att det inte krävs någon annan kompetens än 

den som personalen har och tanken är att inventeringsmallen ska kunna 
skrivas ut och användas av personalen direkt.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inventeringen kräver vikarieanskaffning och beräknas kosta 148 tkr,  

beräknat på vikariekostnad för 1 st. förskolepersonal i 2 dagar gånger  
42 avdelningar.  
 

När sedan inventeringen är gjord tillkommer kostnader för att byta ut 
material och leksaker och den kostnaden är omöjlig att uppge innan  

inventeringen är gjord.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

För barn och unga kan en inventering och åtgärder för att göra förskolan 
giftfri få positiva långsiktiga konsekvenser i form av minskade allergier 

och en mängd andra sjukdomar och skador. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att bifalla motionen. 
 
Underlag 

1. Motion. 
2. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 176.  

3. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 270. 
 

Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av David Väyrynen (V) och 
Eric Palmqvist (SD) 
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att bifalla motionen. 
 

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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§ 188 
 

Motion av Tomas Junkka (S) - Inrättande av ett föreningarna ekonomi-
service i Gällivare kommuns regi 

 
KS/2016:320   106 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att bifalla motionen om att utreda möjligheterna att inrätta kommunal 
ekonomiservice till föreningar. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion av Tomas Junkka (S), har inkommit till Gällivare kommun  

2016-03-15. Motionären yrkar på inrättande av ett föreningarna  
ekonomiservice i Gällivare kommuns regi. Det blir, enligt motionären, allt 

svårare för föreningarna att få fram kassörer och revisorer samtidigt som 
föreningarna har stor betydelse för folkhälsan i kommunen. Förslaget är 
att Gällivare kommun utreder möjligheterna att inrätta en ”kommunal 

ekonomiservice” som ska hjälpa föreningarna med budgetering, betal-
ningar i alla former, deklarationer, bokföring samt bokslut.  

 
Bedömning 
Nämnd- och utredningsenheten gör bedömningen att förslaget att utreda 

möjligheterna till en kommunal ekonomiservice är relevant. Enhetschef 
Fritiden, uppger i kontakt att förslaget är positivt och ”tror” att det i  

huvudsak blir behjälpligt för ”mindre föreningar” då de stora föreningarna 
kopplat till dagens teknik och bokföringsprogram är väl tillgodosedda.   
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen om att utreda möjligheterna att inrätta kommunal 

ekonomiservice till föreningar. 
 

Underlag 
1. Motion. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 185. 

3. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 271. 
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Yrkande   

Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V), 
David Väyrynen (V) och Eric Palmqvist (SD)  

 
att bifalla motionen om att utreda möjligheterna att inrätta kommunal 

ekonomiservice till föreningar. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Tomas Junkka m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 

har beslutat i enlighet med Tomas Junkka m.fl. förslag. 
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§ 189 
 

Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD - Insynsplatser i 
kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 

 
KS/2016:311   003 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att avslå motionen med motivering att kommunstyrelsens reglemente 
kompletteras enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-05-23 så att  
kommunstyrelsen utser ersättare till adjungerande ledamöter vilket  

garanterar de partier som saknar representation i kommunstyrelsens 
samhällsplaneringsutskott att kunna delta och agera politiskt i detta  

utskott.   
 

Ärendebeskrivning 
Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) har inkommit 
2016-03-14 till Gällivare kommun. Motionärerna påtalar att Gällivare 

kommunfullmäktige tidigare har beslutat att representanter ur de av 
kommunfullmäktiges partier som saknar representation i KSsu (kommun-

styrelsens samhällsplaneringsutskott) av egen kraft eller genom val-
tekniskt samarbete skall adjungeras då KSsu sammanträder. Detta för att 
öka transparensen och insynen och bereda dessa partier en reell möjlig-

het att agera politiskt utifrån de speciella förutsättningar som ges i en 
kommun där en stadsomvandling aktivt genomförs.  

 
Sverigedemokraterna anser att alla demokratifrämjande beslut som  
öppnar upp för insyn främjar den demokratiska processen i samhället och 

även vitaliserar debatten i de församlingar där fler synvinklar och infalls-
vinklar representeras. Detta även när adjungerade deltagare saknar rätt 

att delta i besluten.  
 
Sverigedemokraterna påtalar att ordningen med adjungeringar istället för 

insynsplatser emellertid medför ett problem då den politiker som adjun-
geras inte kan närvara. Detta då adjungeringen är personlig och platsen 

därför inte kan överlåtas till en ersättare. 
 
Sverigedemokraterna yrkar att Gällivare kommunfullmäktige beslutar att 

arbetsordningen för KSsu revideras så att de partier som idag har adjun-
gering istället tilldelas insynsplats, att arbetsordningen för KSsu utformas 

så att en insynsplats medger att en ersättare kan tjänstgöra samt att  
arbetsordningen för KSsu revideras så att KSsu mötesordförande medges 
rätten att tillfälligt adjungera en ersättare för frånvarande adjungerande i 

den händelse ovanstående avslås. 
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Lägesbild 

Det framgår i sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige  
2016-05-23 § 123 (KS/2015:787-003) gällande komplettering av  

kommunstyrelsens reglemente att val av tre adjungerande ledamöter  
tidigare utsetts från de partier som inte har representation i KSsu. Den 

allsidiga beredningen av ärendet kan inte fullföljas när den utsedda  
ledamoten inte kan närvara, därför bör ersättare utses. Ersättaren får 
dock inte närvara när adjungerande ledamot tjänstgör.  

 
Kommunfullmäktige har 2016-05-23 beslutat gällande komplettering av 

kommunstyrelsens reglemente. Kommunfullmäktige har beslutat att 
kommunstyrelsen utser ersättare till adjungerande ledamöter, att er-
sättaren inte får närvara när adjungerande ledamot tjänstgör samt att 

komplettera kommunstyrelsens reglemente under § 18. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen med motivering att kommunstyrelsens reglemente 

kompletteras enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-05-23 så att  
kommunstyrelsen utser ersättare till adjungerande ledamöter vilket  
garanterar de partier som saknar representation i kommunstyrelsens 

samhällsplaneringsutskott att kunna delta och agera politiskt i detta  
utskott.   

 
Underlag 
1. Motion.  

2. Kommunfullmäktige 2016-05-23 § 123. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 186. 

4. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 272. 
 
Yrkande   

Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (V) och 
Bernt Nordgren (NS) 

 
att avslå motionen med motivering att kommunstyrelsens reglemente 

kompletteras enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-05-23 så att  
kommunstyrelsen utser ersättare till adjungerande ledamöter vilket  
garanterar de partier som saknar representation i kommunstyrelsens 

samhällsplaneringsutskott att kunna delta och agera politiskt i detta  
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utskott.   
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eric Palmqvist m.fl. förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Eric Palmqvist m.fl. förslag. 
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§ 190 
 

Motion av Roland Axelsson (S) och Birgitta Larsson (S) - Äldreboende i 
Hakkas 

 
KS/2015:808   734 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering 
att i yttrandet ska beaktas att Gällivare kommun har i kommunfullmäk-
tige år 2015 antagit ÖP (översiktsplanen) där Hakkasbygden lyft fram 

möjligheten till olika upplåtelse- och boendealternativ vid planering och 
byggande. 

 
Ajournering kl. 15.45-15.55. 

 
Ärendebeskrivning 
Inkommit en motion gällande äldreboende i Hakkas. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Gällivare socialförvaltning har avvikelser på ca 30% på standardkostna-
der på SÄBO. Att öppna ett nytt litet boende i Hakkas kommer att kräva 
strukturella förändringar och skapa merkostnader. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen. 
 
Underlag 

1. Motion. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 69.  

3. Socialnämnden 2016-06-07 § 90. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 187. 
5. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 273. 

 
Yrkande  

Dagmar Nyman (MP) yrkar med instämmande av Bror Wennström (MaV), 
Katinka Sundqvist Apelqvist (V), Lars Alriksson (M) och David Väyrynen 
(V)  
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att avslå motionen. 
 

Yrkande 1 
Roland Axelsson (S) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och 

Paula Palmqvist (SD)  
 

att ärendet återremitteras. 
 
Propositionsordning 1 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras 
vid dagens sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 

kommunfullmäktige har beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. 
 

Votering   
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 

 
Den som yrkar att ärendet ska avgöras idag röstar Ja. 
Den som yrkar att ärendet ska återremitteras röstar Nej. 

 
Efter uppropet finner ordföranden att 21 Ja-röster och 19 Nej-röster samt 

1 frånvarande har avgetts. Ordföranden finner därmed att kommunfull-
mäktige har beslutat att ärendet ska återremitteras, minoritetsåterre-
miss.   

 
Voteringslista bilägges protokollet. 

 
Yrkande 2  
Roland Axelsson (S) yrkar  

 
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering 

att i yttrandet ska beaktas att Gällivare kommun har i kommunfullmäk-
tige år 2015 antagit ÖP (översiktsplanen) där Hakkasbygden lyft fram 
möjligheten till olika upplåtelse- och boendealternativ vid planering och 

byggande. 
 

Eric Palmqvist (SD) yrkar  
 
att frågan om ett äldreboende i Hakkas återremitteras då kommun-

styrelsen endast anför ”Gällivare socialförvaltning har i avvikelser på  
30 % på standardkostnader på SÄBO. Att öppna ett nytt litet boende i 

Hakkas kommer att kräva strukturella förändringar och skapa merkost-
nader” som skäl till sitt avslagsyrkande. Vårt skäl till detta återremiss-

yrkande är att man har brustit i att såväl redovisa vilka kostnader och 
möjliga besparingar ett sådant boende skulle medföra som att redogöra 
för vilka möjliga strukturella förändringar som skulle kunna genomföras 

för att möjliggöra ett sådant äldreboende. 
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Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Roland Axelssons förslag mot Eric Palmqvists förslag 
till beslutsmotivering till återremissyrkandet under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har be-
slutat i enlighet med Roland Axelssons förslag. 
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§ 191 
 

Motion av Mats Rantapää (S) och Monika Eriksson (S) - Komplettering av 
fjärrvärmeanläggning 

 
KS/2016:321   370 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att avslå motionen med motivering att det inte är aktuellt att utreda  
vidare gällande annan energitillförsel med hänvisning till kapacitet och 
övriga förutsättningar för fjärrvärmeanläggningen eftersom detta inte är 

tekniskt möjligt i nuvarande förbränningsanläggning.  
 

Jäv  
Lars Alriksson (M), Birgitta Larsson (M), Steve Ärlebrand (S), Henrik  

Lehtipalo (V) och Vivi Eriksson (S) anför jäv och deltar varken vid över-
läggning eller beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion av Mats Rantapää (S) och Monika Eriksson (S) har inkommit till 

Gällivare kommun 2016-03-15. Motionärerna framför att fjärrvärmekost-
naderna i Gällivare kommun ligger bland de högsta i Norrbottens län och 
ändå har lönsamheten varit dålig sista åren. Motionärerna framför vidare 

att kommunen står inför nya utmaningar att hitta lösningar på avfalls-
frågan, dels genom ökade krav via skärpt lagstiftning, samt att Kiruna 

aviserat att man inte kommer att ta emot avfall i framtiden. Motionärerna 
vill därför att kostnaderna för komplettering av nuvarande energitillförsel 
till fjärrvärmeverket ska utredas, att se över möjligheten att vi själva 

bränner vårt avfall i verket samt att i beräkningen, medta transportkost-
nader, även ur miljöaspekt, till andra fjärrvärmeanläggningar. 

 
Yttrande från Gällivare Energi AB 
Gällivare Energi AB har lämnat yttrande gällande komplettering av fjärr-

värmeanläggningen. I detta yttrande framkommer att fjärrvärmen inom 
Gällivare kommun har funnits länge med start som öar av oljepann-

centraler som sedermera byggdes ihop till ett gemensamt nät med en 
gemensam panncentral. 
 

1982/83 byggdes den första fastbränslepannan 20 MW (megawatt)  
avsedd för torv samtidigt fanns det el- och oljepanncentraler för extra 

kapacitet samt som ersättning vid stillastående av pannan. Under 
2006/2007 projekterades det för ytterligare en fastbränslepanna 30 MW 
(avsedd för torv, skogsbränsle) som stod klar slutet av 2010. I och med 
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två stycken större fastbränslepannor används idag ingen el och enbart 
mycket lite olja för fjärrvärmeproduktion. 

 
Val av pannutrustning samt bränsle 

Vid en projektering samt beslut av ny pannanläggning, vilket gjordes 
2007, väljer ägaren vilket bränsle anläggningen ska bygga på då detta är 

grunden till konstruktion, reningsutrustning, miljötillstånd osv. Att utifrån 
en befintlig anläggning komplettera med ett bränsle som är utanför  
befintligt miljötillstånd, ex. avfall, kräver nytt miljötillstånd samt omfat-

tande ombyggnation och komplettering av panna och reningsutrustning. 
 

Nuläge för Gällivare Energi 
Idag finns det två stycken fastbränslepannor varav den äldre är mer än 
30 år gammal och rent tekniskt står Gällivare Energi inför en nyinveste-

ring av panna inom kort. Storleken på den nya pannanläggningen är  
osäker då det även är en pågående samhällsomvandling i Malmberget 

som kommer att minska fjärrvärmeförsäljningen med ca 20 % och  
därmed behovet av produktionskapacitet. 
 

Detta innebär att i nuläget vet Gällivare Energi inte hur stor panna som 
behövs ersättas samt om tidplanen för hela samhällsomvandlingen  

ändras beroende av konjunkturen inom gruvindustrin. 
 
En tidig studie har visat på att om 20 % av fjärrvärmelasten försvinner 

och Gällivare Energi inte ersätter detta är behovet av en ny pann-
anläggning, för att ersätta den gamla pannan, på ca hälften av dagens 

kapacitet vilket är ca 10MW. 
 
Komplettera dagens anläggning med avfall 

Det är inte möjligt att komplettera dagens panna med avfall som bränsle 
då varken pannmaterial, -konstruktion, reningsutrustning eller miljötill-

stånd tillåter detta. Att förbränna avfall innebär andra miljökrav, miljö-
mätningar samt tekniska krav på anläggningen vilket gör att detta är  
något som beslutas om vid byggandet av en anläggning. 

 
För att förbränna avfall inom Gällivare kommun innebär att en ny  

pannanläggning anpassad för detta måste byggas. 
 
Kostnader för ny pannanläggning 

Generella nyckeltal från olika projekt av uppförande av nya avfallsverk, 
2010-2012 med ca 50 MW värmekapacitet, visar på en kostnad på  

ca 30 000 kr/kWvärme (kilowatt) att jämföras med ca 15 000 kr/kW  
värme för en biobränslebaserad anläggning. Sedan avgör även pann-

storleken lönsamheten för en anläggning. 
 
Vidare framkommer i kontakt med VD för Gällivare Energi att vi i  
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Gällivare kommun har ett nytt kraftvärmeverk (2010) som baslast i fjärr-
värmeproduktionen. Som komplement till denna används den gamla 

pannan (1982/83) som stöd-/spetslast under perioden okt-april. När den 
gamla pannan ska ersättas med en ny är avfallsförbränning inte ett  

alternativ då det är för få drifttimmar på pannan samt att storleken som 
behövs är för liten för att avfallsförbränning ska vara lönsamt. 

   
Ekonomiska konsekvenser 
Nya avfallsverk innebär kostnader som är relaterade till kapacitet och 

storlek på panna. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 

Bedömning 
Utifrån det som framkommer från Gällivare Energi AB gällande kapacitet 

och övriga förutsättningar görs bedömningen att det inte är aktuellt att i 
dagsläget vidare utreda gällande annan energitillförsel.   
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen med motivering att det inte är aktuellt att utreda  
vidare gällande annan energitillförsel med hänvisning till kapacitet och 

övriga förutsättningar för fjärrvärmeanläggningen eftersom detta inte är 
tekniskt möjligt i nuvarande förbränningsanläggning.  

 
Underlag 
1. Motion. 

2. Yttrande Gällivare Energi AB, 2016-06-13. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 189. 

4. Kommunstyrelsen 2016-09-19 § 274. 
 
Yrkande   

Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Monika Eriksson (S) och 
Henrik Ölvebo (MP)  

 
att avslå motionen med motivering att det inte är aktuellt att utreda  
vidare gällande annan energitillförsel med hänvisning till kapacitet och 

övriga förutsättningar för fjärrvärmeanläggningen eftersom detta inte är 
tekniskt möjligt i nuvarande förbränningsanläggning.  

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Mats Rantapää m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Mats Rantapää m.fl. förslag. 
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§ 192 
 

Entledigande av uppdrag som ledamot i barn-, utbildning- och kultur-
nämnden 

 
KS/2014:559   102 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna entledigande av Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) som  
ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) har den 23 maj 2016 inkommit med 

en begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i barn-,  
utbildning- och kulturnämnden. 

 
Förslag till beslut 
 

att godkänna entledigande av Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) som  
ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden. 

 
Underlag 
1. Avsägelse. 
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§ 193 
 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i barn-, utbildning- och kultur-
nämnden 

 
KS/2014:559   102 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att utse Gerd Siverhall (S) till ledamot i barn-, utbildning- och kultur-
nämnden, 
 

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

 
Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) har den 23 maj 2016 avsagt sig upp-
draget som ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden. Föreligger 
fyllnadsval för tiden 3 oktober 2016 - 31 december 2018. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse Gerd Siverhall (S) till ledamot i barn-, utbildning- och kultur-

nämnden, 
 

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

Underlag 
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-09-30 § 27. 
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§ 194 
 

Entledigande av uppdrag som ersättare i Lapplands Kommunalförbunds 
Gymnasienämnd 

 
KS/2014:558   102 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna entledigande av Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) som 
ersättare i Lapplands kommunalförbunds gymnasienämnd. 
 

Ärendebeskrivning 
Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) har den 23 maj 2016 inkommit med 

en begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Lapplands 
kommunalförbunds gymnasienämnd. 

 
Förslag till beslut 
 

att godkänna entledigande av Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) som 
ersättare i Lapplands kommunalförbunds gymnasienämnd. 

 
Underlag 
1. Avsägelse. 
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§ 195 
 

Fyllnadsval av ersättare i Lapplands Kommunalförbunds Gymnasienämnd 

 
KS/2014:558   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Gerd Siverhall (S) till ersättare i Lapplands Kommunalförbunds 

Gymnasienämnd. 
 
Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) har den 23 maj 2016 avsagt sig upp-
draget som ersättare i Lapplands Kommunalförbunds Gymnasienämnd. 

Föreligger fyllnadsval för tiden 3 oktober 2016 - 31 december 2018. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att utse Gerd Siverhall (S) till ersättare i Lapplands Kommunalförbunds 
Gymnasienämnd. 

 
Underlag 
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-09-30 § 28. 
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§ 196 
 

Entledigande av god man enligt fastighetsbildningslagen 

 
KS/2014:594   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna entledigande av Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) som 

god man enligt fastighetsbildningslagen. 
 
Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) har den 23 maj 2016 inkommit med 
en begäran om entledigande från sitt uppdrag som god man enligt fastig-

hetsbildningslagen. 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna entledigande av Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) som 

god man enligt fastighetsbildningslagen. 
 

Underlag 
1. Avsägelse. 
 

 

 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  337  (348) 
   
 

 

2016-10-03  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 197 
 

Fyllnadsval av god man enligt fastighetsbildningslagen 

 
KS/2014:594   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Berne Sehlberg (S) till god man enligt fastighetsbildningslagen. 

 
Ärendebeskrivning 
Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) har den 23 maj 2016 avsagt sig upp-

draget som god man enligt fastighetsbildningslagen. Föreligger fyllnads-
val för tiden 3 oktober 2016 - 31 december 2018. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse Berne Sehlberg (S) till god man enligt fastighetsbildningslagen. 

 
Underlag 

1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-09-30 § 29. 
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§ 198 
 

Entledigande av ledamot i service- och tekniknämnden 

 
KS/2014:613   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna entledigande av Erik Johansson (S) som ledamot i service- 

och tekniknämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (S) har den 18 augusti 2016 inkommit med en begäran 
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i service- och teknik-

nämnden. 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna entledigande av Erik Johansson (S) som ledamot i service- 

och tekniknämnden. 
 

Underlag 
1. Avsägelse. 
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§ 199 
 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i service- och tekniknämnden 

 
KS/2014:613   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Monica Eriksson (S) till ledamot i service- och tekniknämnden, 

 
att utse Birgitta Heldeskog (S) till ersättare i service- och tekniknämn-
den. 

 
Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (S) har den 18 augusti 2016 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i service- och tekniknämnden. 

Föreligger fyllnadsval för tiden 3 oktober 2016 – 31 december 2018. 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att utse Monica Eriksson (S) till ledamot i service- och tekniknämnden, 
 
att utse Birgitta Heldeskog (S) till ersättare i service- och teknik-

nämnden. 
 

Underlag 
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-09-30 § 31. 
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§ 200 
 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

 
KS/2014:544   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna entledigande av Erik Johansson (S) som ersättare i  

kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (S) har den 18 augusti 2016 inkommit med en begäran 
om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges 

valberedning. 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna entledigande av Erik Johansson (S) som ersättare i  

kommunfullmäktiges valberedning. 
 

Underlag 
1. Avsägelse. 
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§ 201 
 

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

 
KS/2014:544   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Lena Lindberg (S) till ersättare i kommunfullmäktiges val-

beredning. 
 
Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (S) har den18 augusti 2016 avsagt sig uppdraget som  
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

Föreligger val för tiden 3 oktober 2016 – 14 oktober 2018. 
 

Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar  
 

att utse Lena Lindberg (S) till ersättare i kommunfullmäktiges val-
beredning. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag. 
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§ 202 
 

Entledigande av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 

 
KS/2014:549   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna entledigande av Joakim Nordstrand (MP) som ersättare i 

kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

Joakim Nordstrand (MP) har den 19 september 2016 inkommit med en 
begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommun-

styrelsen. 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna entledigande av Joakim Nordstrand (MP) som ersättare i 

kommunstyrelsen. 
 

Underlag 
1. Avsägelse. 
 

 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  343  (348) 
   
 

 

2016-10-03  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 203 
 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 

 
KS/2014:549   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare i kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 
Joakim Nordstrand (MP) har den 19 september 2016 avsagt sig upp-

draget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Föreligger val för tiden 3 oktober 2016 – 31 december 2018. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare i kommunstyrelsen. 

 
Underlag 

1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-09-30 § 31. 
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§ 204 
 

Delgivningar 

 
KS/2014:546   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
 

1. KS 2015:771/510 
Kommunstyrelsens ordförande har 16 juni 2016 skickat en skrivelse till 

infrastrukturminister Anna Johansson om behovet av upprustning av väg 
E10 i Norrbottens län. 

 
2. KS 2016:556/040  
Norrbottens Sjukvårdsparti har 23 juni 2016 kompletterat verksamhets-

berättelsen för 2015 med resultat- och balansrapport. 
 

3. KS 2016:53/104 
Sverigedemokraterna har 30 juni 2016 lämnat in verksamhetsberättelsen 
för 2015. 

 
4. KS 2014:546/102 

Länsstyrelsen Norrbotten har 22 juni 2016 beslutat utse Anna Burman till 
ny ersättare i kommunfullmäktige fr o m 22 juni 2016-14 oktober 2018. 
 

5. KS 2016:562/108 
Förvaltningsrätten har 23 juni 2016 kommit med ett föreläggande angå-

ende laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande beslut av fyllnad-
sval av ordförande till revisionen. 
 

6. KS 2016:562/108 
T.f. kommunchef har 28 juni 2016 gett samtycke att fyllnadsval av ordfö-

rande till revisionen genomgår en rättslig prövning i enlighet med yr-
kande i överklagan.  
 

7. KS 2016:580/108 
Länsstyrelsen Norrbotten har 12 juni 2016  beslutat enligt 11 kap. 10 § 

PBL att någon prövning av kommunens beslut gällande detaljplan för del 
av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2 samt del av Sjöjungfrun 3, Is- 
och evenemangsarena ej ska ske.  
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8. KS 2016:580/108 
Mark- och miljödomstolen har 5 augusti 2016 avvisat yrkande om inhibit-

ion gällande is- och evenemangsarenan.  
 

9. KS 2016:29/107 
Lapplands kommunalförbunds direktionsmöte, protokoll 2016-06-22. 

 
10. KS 2016:51/750 
Socialförvaltningen har 16 augusti 2016 lämnat rapportering i enlighet 

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

 
11. KS 2014:546/102 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 31 augusti 2016 utsett ny ledamot  

Monica Eriksson och ersättare Andreas Wallgren i kommunfullmäktige 
fr.o.m. 31 augusti 2016 t.o.m. 14 oktober 2018. 

 
12. KS 2014:546/102 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 12 september 2016 utsett ny ersättare 

Tommy Karlsson i kommunfullmäktige fr.o.m. 12 september 2016 t.o.m. 
14 oktober 2018. 

 
13. KS 2016:562/108 
Förvaltningsrätten har meddelat dom i mål nr 1316-16 gällande  

kommunfullmäktiges beslut 23 maj 2016 § 103 utse ny revisor och  
ordförande. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 
14. KS 2016:519/007 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 7 juni 2016 lämnat slut-

dokument gällande uppföljning avseende genomförda granskningar 
2014-2015. 

 
15. KS 2016: /007 
Revisorerna i Gällivare kommun har lämnat slutdokument gällande  

socialnämndens systematiska kvalitetsledning. 
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§ 205 
 

Interpellation av Paula Palmqvist (SD) - Framtida planer för marken invid 
Gällivare Camping, Gällivare Sportklubbs idrottsplats 

 
KS/2016:625   260 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anse interpellationen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 

Paula Palmqvist (SD) har inkommit med en interpellation angående  
framtida planer för marken invid Gällivare Camping, Gällivare Sports-

klubbs idrottsplats. 
 

Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Wäppling (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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§ 206 
 

Motioner 2016 

 
KS/2016:21   101 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att motionen om maskeringsförbud inom kommunala verksamheter ej får 

ställas,  
 
att i övrigt överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för 

handläggning. 
 

Ärendebeskrivning 
Följande motioner har inkommit. 

 
Motion av Birgitta Larsson (S), Ulf Normark (S) och Claes Danell (S) – 
Upprustning och underhåll av vägen upp till Dundret, den s.k. ”femman-

vägen”. KS 2016:646/311. 
 

Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) – Trafiksäker-
hetshöjande åtgärder Kulleporten. KS 2016:690/512. 
 

Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) – Maskeringsför-
bud inom kommunala verksamheter. KS 2016:691/100. 

 
Yrkande   
Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S) och Laila 

Furskog (S) 
 

att motionen om maskeringsförbud inom kommunala verksamheter ej får 
ställas,  
 

att i övrigt överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för 
handläggning. 

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

att motionen maskeringsförbud inom kommunala verksamheter får  
ställas. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alriksson m.fl förslag mot Eric Palmqvist m.fl. för-

slag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ord-
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förande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eva Alriksson 
m.fl. förslag. 

 
Votering   

Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 

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

Efter uppropet finner ordföranden att 34 Ja-röster och 2 Nej-röster samt 
5 frånvarande har avgetts. Ordföranden finner därmed att kommunfull-

mäktige har beslutat i enlighet med Eva Alriksson m.fl.    
 
Voteringslista bilägges protokollet. 
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-10-03 

 Ärenden: §§ 169-206 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 190  § 206  §   §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Alriksson, Lars            Jäv §§ 172, 180, 191 M N X  X      

Alriksson, Eva             Jäv § 184 M N X  X      

Nordvall Hedström, Monica M N X  X      

Josefsson, Ingrid M N X  X      

Liljergren, Per-Åke M F         

Blom, Benny M N X  X      

Fulford, Katarina M F         

           

Larsson, Birgitta          Jäv §§ 172, 180, 191 S N  X X      

Lindberg, Lena S N  X       

Åhlén, Maria S N  X X      

Sundelin, Johannes S F         

Eriksson, Nina S F         

Axelsson, Roland S N  X X      

Persson, Clary S N  X X      

Ärlebrand, Steve           Jäv §§ 180, 191 S N  X X      

Rantapää, Mats S N  X X      

Normark, Ulf S N    X X      

Pohjanen, Margareta S F         

Junkka, Tomas   Kl. 10.00 – 14.20, §§ 169-188 S N         

Öqvist, Frank                 Jäv § 184 S N  X X      

Eriksson, Gunnel S N  X X      

Heldeskog, Birgitta        Jäv § 184 S N  X X      

Danell, Claes     Kl. 10.00 – 14.20, §§ 169-188 S N         

Eriksson, Monica S N  X X      
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-10-03 

 Ärenden: §§ 169-206 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 190  § 206  §   §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

           

Wäppling, Jeanette            V N X  X      

Eriksson, Stig                Jäv § 184 V N X  X      

Taivalsaari, Karl-Erik   Kl. 10.00-16.30,  

                                        §§ 169-192 

V N X        

Sundqvist-Apelqvist, Katinka  

                           Kl. 10.00-16.15, §§ 169-190                                        

V N X        

Fagerlönn, Pernilla V F         

Lehtipalo, Henrik          Jäv §§ 180, 191 V N X  X      

Öderyd, Isabelle V F         

           

Ölvebo, Henrik MP N X  X      

Liinanki, Mattias MP F         

Nyman, Dagmar            Jäv § 184 MP N X  X      

Ovrell, Stefan                Jäv § 184 MP N X  X      

           

Palmqvist, Eric SD N  X  X     

Palmqvist, Paula SD N  X  X     

           

Nordgren, Bernt            NS N X  X      

Henricsson, Margareta  NS N X  X      

           

Wennström, Bror Kl. 10.00-15.30, §§ 169-191 MaV N X        

Olofsson, Fredric  MaV N X  X      
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-10-03 

 Ärenden: §§ 169-206 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 190  § 206  §    §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

 Martinsson, Michael M F         

Henriksson, Amy    Kl. 10.00-17.45, §§ 173-206 M T X  X      

Wahlström, Per M T X  X      

Wahlström, Anna Maria M F         

           

Normark, Tony              Jäv § 184 S T  X X      

Eriksson, Vivi                Jäv §§ 180, 191 S T  X X      

Furskog, Laila S T  X X      

Tina, Kent S F         

Hellström, Monica          N kl. 10.00-14.20  

Tjg §§ 172, 180, 184.      T kl. 14.20-17.45,  

§§ 189-206   

S T  X X      

Johansson, Magnus         N kl. 10.00-14.20 

Tjg §§ 180, 184.   T kl. 14.20-17.45, §§ 189-206 

S T  X       

Johansson, Lars-Erik             T §§ 180, 191 S N         

Burman, Anna                       T § 191 S N         

Karlsson, Tommy S F         

           

Henriksson, Janete V F         

Väyrynen, David    Kl. 10.00-16.40, §§ 169-203

  

V T X        

Lehtipalo, Ann-Christin V T X  X      

Haarala, Ove  T §§ 180, 184. Kl. 16.15-17.45, 

                                               §§ 191-206 

V T   X      

           

Olofsson, Simon MP F         

Pettersson, Andreas MP F         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-10-03 

 Ärenden: §§ 169-206 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 190  § 206  §    §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

Johansson, Nicklas          N kl. 15.00-17.45 NS N         

Eriksson, Göte NS N         

           

           

Isaksson, Anneli  N kl. 10.00- 15.30 

                             T kl. 15.30-17.45, §§ 192-206 

MaV T   X      

Isaxon, Gun MaV N         

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:  21 19 34 2     

 1 frånv. 5 frånv.   

 

 
 


