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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 207 

 
Godkännande av dagordning 

 
KS/2016:220   101 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna dagordningen.  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om godkännande av  
dagordning. 

 
Ordförande föreslår i punkt 28, tas fyllnadsval av ersättare bort. 

 
Ordförande ställer frågan om dagordningen kan godkännas med  
redovisade ändringar. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 208 
 

Information från revisorerna 

 
KS/2016:18   007 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att lägga ärendet med beaktande till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
I revisorernas reglemente § 21 ska revisorerna löpande redovisa  

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

 
Tommy Nyström, ordförande för revisionen informerar om granskningen 

gällande delårsrapporten. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 209 
 

Information om samhällsomvandlingen 

 
KS/2016:19   100 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att tacka för lämnad information 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 om: 

- Utvecklingsplan Sandviken 
- Programarbete äldreboende II 
- Programarbete Forsen 

- Ny förskola Mellanområdet systemskede 
- Detaljplan förskola 

- Detaljplan kunskapshuset 
- Kunskapshuset systemskede 
- Is- och evenemangsarena 

- Program Sjöparken parkområde 
- Utvecklings-/detaljplan Repisvaara södra 

- Exploatering Repisvaara södra 
- Huvudvattenledning Repisvaara 
- Detaljplan Vägmästaren 

- Detaljplan Gällivare 76:1 
- Detaljplan Hasseln 

- Bostadsexploatering Repisvaara Norra 
- Bostadsexploatering Kommunalhemmet 
- Detaljplan Vassara 10 

- Exploateringsprojekt Silfwerbrandshöjden 
- Detaljplan Andra Sidan 

- Vård- och omsorgsboende Forsgläntan 
- Boende socialt stöd Strandvillan. 
 

Underlag 
1. Presentation. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 210 
 

Avtal angående ersättning för kommunala verksamhetslokaler i  
Malmberget 

 
KS/2016:466   250 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna förslag till avtal, mellan LKAB och Gällivare kommun,  
angående ersättning för kommunala verksamhetslokaler i Malmberget, 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att fullborda överlåtelserna i enlighet 
med punkt 3.2, i upprättat förslag till avtal. 

 
Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning,  
se bilaga 1. 
 

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun och LKAB, parterna, träffade, KF § 31, 2012-04-10,  

ett samarbetsavtal angående samhällsomvandlingens genomförande i 
Malmberget. Kommunfullmäktige beslutade, 2013-12-16, § 164, att  
förlänga samarbetsavtalet. 

  
Förhandlingar har förts mellan parterna under en längre tid för att 

komma fram till en gemensam lösning av hur punkt 12 i samarbets-
avtalet skall regleras. 
 

Förslaget till avtal reglerar inte de utestående frågor som finns mellan 
parterna angående dels tolkningen av samarbetsavtalet vad beträffar de 

merkostnader som uppstår för kommunen i samband med avvecklingen 
samt dels tolkningen av särskild överenskommelse för ishallen. Dessa 
frågor är parterna överens om att hänskjuta till tolkning av en opartisk 

medlare. 
 

Enligt punkt 12 i samarbetsavtalet åtar sig LKAB uppföra och därefter till 
kommunen tillhandahålla med äganderätt ersättningsbyggnader med till-
hörande mark för av kommunen nyttjade lokaler inom området som skall 

avvecklas i Malmberget.  
 

Förhandlingarna har resulterat i ett gemensamt förslag till avtal för hur 
ersättningen skall regleras för de kommunala verksamhetslokalerna som 
avvecklas i Malmberget p.g.a. gruvans utveckling. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Förslaget innebär att LKAB ersätter Gällivare kommun med 2, 1 miljarder 
kronor. Ersättningen avser samtliga av kommunen nyttjade lokaler inom 

det område som, enligt samarbetsavtalet, skall avvecklas i Malmberget. 
Ersättningen avser även mark som de kommunala verksamhetslokalerna 

är belägna på. Avräkning skall ske för de kostnader som LKAB redan har 
utbetalat för byggandet av vård- och omsorgsboendet, Forsgläntan. 

 
Ersättningen skall utbetalas i rater, i enlighet med den utbetalningsplan 
som bifogas avtalet. Ersättningen skall uppräknas från den basmånad 

som anges i avtalet till tidpunkten för ersättningens utbetalande i enlig-
het med utbetalningsplanen. 

 
Kommunen äger rätt att nyttja de av kommunen ägda verksamhetsloka-
lerna, efter tidpunkten för överlåtelsen, enligt särskild tidplan. Nyttjandet 

av lokalerna sker under förutsättning att kommunen svarar för all sköt-
sel, drift och underhåll av lokalerna. Efter utgången av det i tidplanen 

angivna datumet äger LKAB rätt att uppsäga lokalerna till avflyttning med 
sex månaders uppsägningstid. 
 

Kommunen är berättigad till ersättning för externa flyttkostnader samt 
för personella merkostnader i samband med flytten från Lövberga och 

Gunillahem. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Gällivare kommun får ersättning för de verksamhetslokaler som nyttjas i 
Malmberget och måste avvecklas p g a gruvans utbredning. Gällivare 

kommun får därmed förutsättningar att uppföra nya verksamhetslokaler. 
Ersättningen värdesäkras med index fram till tidpunkten för utbetalning. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Gällivare kommun får möjlighet att uppföra nya verksamhetslokaler för  

bl.a. förskola, skola och kultur- och idrottsverksamhet. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna förslag till avtal, mellan LKAB och Gällivare kommun, angå-
ende ersättning för kommunala verksamhetslokaler i Malmberget, 
 

att uppdra till kommunstyrelserna att fullborda överlåtelserna i enlighet 
med punkt 3.2, i upprättat förslag till avtal. 

 
Underlag 

1. Förslag till avtal. 
2. Kommunstyrelsen 2016-10-28 § 319. 
3. Komplettering till avtal. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M), 

Fredric Olofsson (MaV), Henrik Ölvebo (MP), Bernt Nordgren (NS),  
Bror Wennström (MaV), Birgitta Larsson (S), Clas Danell (S) och Eric 

Palmqvist (SD) 
 

att godkänna förslag till avtal, mellan LKAB och Gällivare kommun,  
angående ersättning för kommunala verksamhetslokaler i Malmberget, 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att fullborda överlåtelserna i enlighet 
med punkt 3.2, i upprättat förslag till avtal. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 211 
 

Utredning räddningstjänsten organisatoriska tillhörighet 

 
KS/2016:189   001 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att räddningstjänstens organisatoriska hemvist ändras till miljö- och 

byggnämnden och införlivas som en egen avdelning vid miljö- och bygg-
förvaltningen där räddningschefen är avdelningschef under en förvalt-
ningschef, 

 
att räddningstjänsten driftbudget överflyttas från service- och teknik-

nämnden till miljö- och byggnämnden, 
 

att uppdra service- och teknikförvaltningen att ta fram ett förslag på 
budget uppdelning av den del av investeringsbudgeten vid service- och 
tekniknämnden som finns för tyngre fordon som berör räddningstjänstens 

verksamhet för 2017 och framåt. Detta så att de planerade fordonsbyten 
vid Räddningstjänsten för mandatperioden går att genomföra enligt plan, 

 
att tidsplan för överflyttningen av verksamheten sker i årsskiftet 
2016/2017, 

 
att kommunfullmäktige med anledning av den nya nämndsorganisation 

som träder i kraft 1 januari 2017, återkallar uppdragen för samtliga för-
troendevalda i miljö- och byggnämnden i enlighet med 4 kap. § 10 a, 
punkt 2 kommunallagen, 

 
att miljö- och byggnämnden i samband med att den nya nämndorgani-

sationen träder i kraft byter namn till miljö-, bygg- och räddningsnämnd,  
 
att miljö- och byggförvaltningen byter namn till miljö-, bygg- och rädd-

ningsförvaltningen, 
 

att revidera berörda reglementen utifrån förändrad organisation, 
 
att kommunfullmäktige förrättar val till miljö-, bygg- och räddnings-

nämnden. 
 

Jäv  
Benny Blom (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 
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Ärendebeskrivning 
Gällivare Kommunstyrelse antog i februari 2015 utredningsdirektiv för en 

organisationsöversyn av service- och teknikförvaltningen (KS § 52 2015). 
I utredningsdirektiven anges att ”Det övergripande syftet är att tydlig-

göra förvaltningens uppdrag och organisation för att förbättra den interna 
effektiviteten. Vidare går att läsa att ”Utredningen ska utmynna i ett för-

slag om såväl den strukturella förvaltningsorganisationen som vilka 
funktioner som är nödvändiga för att fullfölja nämndens/ /förvaltningens 
uppdrag med effektivt resursutnyttjande och medborgarnas upplevelse 

av god service och kvalitet. Utredningen ska innefatta en kartläggning av 
nuvarande förvaltningsorganisation samt förslag om hur den nuvarande 

förvaltningsorganisationen kan anpassas.”  
 
Kommunstyrelsen uppdrog åt kommunchefen att upphandla extern utre-

dare för genomförande av översynsarbetet. Upphandlingen resulterade i 
att avtal tecknades med [i.o.h] Organisationsutveckling AB i Luleå om 

genomförande av översynen. 
 
Organisationsutveckling AB lämnade över sin rapport gällande organisat-

ionsöversynen av service- och teknikförvaltningen den 23 juni 2015. I 
slutsatserna gällande service- och teknikförvaltningen föreslog utredaren 

att den organisatoriska strukturen och hemvist för Räddningstjänsten 
skulle övervägas och utredas vidare. 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 februari om att anta direktiv för ut-
redning samt att kommunstyrelsen utser en från ledningen och en från 

oppositionen till politisk styrgrupp tillsammans med ordförande i berörda 
nämnder. Kommunchefen är sammankallande för styrgruppen. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 7 juni 2016 § 164 att skicka utredningen på 
remiss till berörda nämnder under maj månad 2016 och flytta fram beslut 

om räddningstjänstens organisatoriska hemvist till kommunstyrelsens 
möte den 19 september 2016 samt att informera arbetstagarorganisat-
ionerna om utredningen i enlighet med 19 § MBL och inleda förhandling 

enlig 11 § MBL. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Utredaren föreslår att driftbudget för räddningstjänsten överflyttas från 
service- och tekniknämnden till miljö- och byggnämnden. Utredaren före-

slår också att kommunstyrelsen uppdrar service- och teknikförvaltningen 
att ta fram ett förslag på budget uppdelning av den del av investerings-

budgeten vid service- och tekniknämnden som finns för tyngre fordon 
som berör räddningstjänstens verksamhet för 2017 och framåt. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att öka den interna kvaliteten och effektiviteten är positivt för alla med-

borgare och då inte minst för barn och unga. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att räddningstjänstens organisatoriska hemvist ändras till miljö- och 
byggnämnden och införlivas som en egen avdelning vid miljö- och bygg-

förvaltningen där räddningschefen är avdelningschef under en förvalt-
ningschef, 
 

att räddningstjänsten driftbudget överflyttas från service- och teknik-
nämnden till miljö- och byggnämnden, 

 
att uppdra service- och teknikförvaltningen att ta fram ett förslag på 
budget uppdelning av den del av investeringsbudgeten vid service- och 

tekniknämnden som finns för tyngre fordon som berör räddningstjänstens 
verksamhet för 2017 och framåt. Detta så att de planerade fordonsbyten 

vid Räddningstjänsten för mandatperioden går att genomföra enligt plan, 
 
att tidsplan för överflyttningen av verksamheten sker i årsskiftet 

2016/2017, 
 

att kommunfullmäktige med anledning av den nya nämndsorganisation 
som träder i kraft 1 januari 2017, återkallar uppdragen för samtliga för-
troendevalda i miljö- och byggnämnden i enlighet med 4 kap. § 10 a, 

punkt 2 kommunallagen, 
 

att miljö- och byggnämnden i samband med att den nya nämndorgani-
sationen träder i kraft byter namn till miljö-, bygg- och räddningsnämnd,  
 

att miljö- och byggförvaltningen byter namn till miljö-, bygg- och rädd-
ningsförvaltningen, 

 
att revidera berörda reglementen utifrån förändrad organisation, 
 

att kommunfullmäktige förrättar val till miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden. 

 
Beslutsunderlag 
1. Direktiv. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-15 § 20. 
3. Kommunstyrelsen 2016-02-29 § 45. 

4. Utredning om räddningstjänsten organisatorisk tillhörighet. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 125. 

6. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 164. 
7. Miljö- och byggnämnden 2016-08-25 § 72. 
8. Förhandling riskbedömning av förändrad organisatoriska tillhörighet för 

räddningstjänsten 2016-09-13. 
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9. Service- och tekniknämnden 2016-09-13 § 157. 
10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 203. 

11. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 291. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att räddningstjänstens organisatoriska hemvist ändras till miljö- och 
byggnämnden och införlivas som en egen avdelning vid miljö- och bygg-

förvaltningen där räddningschefen är avdelningschef under en förvalt-
ningschef, 

 
att räddningstjänsten driftbudget överflyttas från service- och teknik-
nämnden till miljö- och byggnämnden, 

 
att uppdra service- och teknikförvaltningen att ta fram ett förslag på 

budget uppdelning av den del av investeringsbudgeten vid service- och 
tekniknämnden som finns för tyngre fordon som berör räddningstjänstens 
verksamhet för 2017 och framåt. Detta så att de planerade fordonsbyten 

vid Räddningstjänsten för mandatperioden går att genomföra enligt plan, 
 

att tidsplan för överflyttningen av verksamheten sker i årsskiftet 
2016/2017, 
 

att kommunfullmäktige med anledning av den nya nämndsorganisation 
som träder i kraft 1 januari 2017, återkallar uppdragen för samtliga för-

troendevalda i miljö- och byggnämnden i enlighet med 4 kap. § 10 a, 
punkt 2 kommunallagen, 
 

att miljö- och byggnämnden i samband med att den nya nämndorgani-
sationen träder i kraft byter namn till miljö-, bygg- och räddningsnämnd,  

 
att miljö- och byggförvaltningen byter namn till miljö-, bygg- och rädd-
ningsförvaltningen, 

 
att revidera berörda reglementen utifrån förändrad organisation, 

 
att kommunfullmäktige förrättar val till miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden. 
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§ 212 
 

Gällivare kommuns delårsrapport 

 
KS/2016:196   0422 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna delårsrapporten.  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har, utifrån nämndernas och de kommunala 

bolagens underlag, sammanställt delårsrapport för kommunkoncernen. 
 

Kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret  
upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från 

räkenskapsårets början. 
 
Delårsrapporten skall omfatta en period av minst hälften och högst två 

tredjedelar av räkenskapsåret.  
(Lagen om kommunal redovisning 9 Kap 1 §). 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna delårsrapporten.  
 
Underlag 

1. Delårsrapport för tiden januari till och med augusti. 
2. Revisorernas granskningsrapport. 

3. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 287. 
 
Yrkande   

Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M), 
Bror Wennström (MaV), Tomas Junkka (S), Eric Palmqvist (SD) och  

Birgitta Larsson (S) 
 
att godkänna delårsrapporten.  
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§ 213 
 

Antagande detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 2, del av  
fastigheten Gällivare 6:5 m.fl. 

 
KS/2016:237   214 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 2, del av fastigheten 

Gällivare 6:5 m.fl. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-18 § 20 att ge samhällsbyggnads-

förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete för Repisvaara södra.  
 
Behovet av bostäder i Gällivare kommun ökar i takt med den pågående 

samhällsomvandlingen som sker. Det huvudsakliga syftet med detalj-
planen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av nya  

bostäder på Repisvaaras sydsluttning. Detaljplanen ska därmed möjlig-
göra för ytterligare bebyggelse i takt med avvecklingen i Malmberget,  
och för att möta efterfrågan av bostäder i kommunen. 

 
Repisvaara södra kommer planläggas i två etapper. Den aktuella detalj-

planen omfattar etapp 2 som medger mellan 90 till 230 bostäder bestå-
ende av flerbostadshus, friliggande villor och radhus. Totalt planeras det 
för drygt 600 bostäder inom etapp 1 och 2. Strukturen i området grundar 

sig på intentionerna i utvecklingsplanen för Repisvaara (2013), där  
ambitionen är ”Hållbart fjällnära boende”. De planerade bostäderna bör 

planeras med direktkontakt till omgivande natur. Detta kan uppnås dels 
genom gröna stråk mellan bostadskvarteren och bevarad vegetation. 
 

Det utvalda planområdet på Repisvaara är ett resultat av medborgar-
dialoger som tidigare utförts med Gällivares invånare. Området tillgodo-

ser flera av de kvalitéer och önskemål som efterfrågas vid exploatering 
av nya bostadsområden. Några önskemål som framkommit är att bo på 
fjället, närheten till naturen och nära skidanläggningen på Dundret. Ex-

ploatering med bostäder stärker kopplingen mellan Dundret och Gällivare 
stad, vilket också är ett önskemål som framförts i medborgardialogerna. 

 
Planen har varit utställd för granskning under tiden 8 augusti 2016 till 
och med 31 augusti 2016. 
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Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) och är förenlig med den fördjupade översiktsplanen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Plankostnader tas ut i samband med försäljning av mark för bostads-
ändamål. Kommunen bekostar upprättandet samt genomförandet av  

detaljplanen. Kommunen bekostar utbyggnad av allmän platsmark, led-
ningsnät och anläggningar för VA, uppförande av dagvattenanläggningar, 
bildandet av ledningsrätter för VA-ledningar, avstyckning av tomter samt 

fastighetsbildning.    
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nya bostäder är positivt ur ett barn och ungdomsperspektiv. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 

att anta detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 2, del av fastigheten 
Gällivare 6:5 m.fl. 

 
Underlag 
1. Antagande Plankarta. 

2. Antagande Planbeskrivning. 
3. Antagande Granskningsutlåtande. 

4. Antagande Miljökonsekvensbeskrivning. 
5.1. Rapport Dagvattenutredning. 
5.2. Bilaga 1 – Lösningsförslag. 

6.1. PM Geoteknik. 
6.2. Markteknisk undersökningsrapport. 

6.3. Bilaga 1 – Markradon. 
6.4. Ritning G-10-1-001.  
7. Samrådsredogörelse. 

8. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-10-06 § 117. 
9. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 298. 

 
Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S), Eric 

Palmqvist (SD) 
 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
 

att anta detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 2, del av fastigheten 
Gällivare 6:5 m.fl. 
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§ 214 
 

Huvudmannaskap för saneringen av Nautanen 

 
KS/2016:630   430 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att föreslå SGU till huvudman för saneringen av Nautanen, 

 
att ärendet följs upp efter SGUs ställningstagande, 
 

att lämna över ärendet till service- och tekniknämnden för verkställighet.  
 

Ärendebeskrivning 
Gruvverksamhet bedrevs i Nautanen under åren 1902-1908. När  

produktionen lades ned, lämnades restprodukterna kvar och dessa har 
sedan dess bidragit till förorening av mark och vatten. Koppar, zink och 
kadmium har urlakats och infiltrerats till grundvattnet eller avrunnit med 

ytvattnet. 
 

Gällivare kommun tog på sig arbetet med att vara huvudman för sane-
ringen 2002 och man har transporterat bort en del varp. Den största en-
skilda föroreningskällan finns kvar; industriområdet där anrikningssand 

och slagg finns upplagt.  
 

Tillstånd ansöktes 2011 om att få leda om Imetjoki och ge Mariasjön nytt 
utlopp för att kunna utföra en schaktning och flytta de förorenade mas-
sorna till en planerad deponi inom området. Kommunen och Sveaskog 

kom dock inte överrens om vems ansvar det skulle vara att sköta om 
vattenanläggningar och deponin. 

 
2014 beslutade kommunstyrelsen att avsluta projektet. 
 

2016 framkom det i konversation med Sveriges Geologiska undersökning 
(SGU) att de anser att gruvområden är lämpliga objekt, och prioriterade. 

Ett beslut om huvudmannaskap för saneringen behöver dock tas på hög 
nivå, helst i kommunfullmäktige (KF).  
 

Även om KF beslutar att begära huvudmannaskap från SGU, kan SGU 
inte lova att projektet blir av med dem som huvudman utan den slutliga 

bedömningen sker först efter att beslutet är fattat. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kostnadstäckningen kan inte bli 100 % finansierad utan kommunen  

behöver bistå med en del medel. T.ex. kan miljö- och byggnämnden inte 
debitera för den nedlagda tiden man lägger ned som tillsynsmyndighet.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Nautanen är ett friluftsområde idag. Det blir en förbättring för alla, även 
barn och ungdomar om man kan få området sanerat. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att föreslå SGU till huvudman för saneringen av Nautanen, 
 

att ärendet följs upp efter SGUs ställningstagande, 
 

att lämna över ärendet till service- och tekniknämnden för verkställighet.  
 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
2. Slutrapport ”Efterbehandling av Nautanens gruvområde”, daterad 

2015-09-09. 
3. Miljö- och byggnämnden 2016-08-25  § 69. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 207. 

5. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 295. 
 

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

 
att föreslå SGU till huvudman för saneringen av Nautanen, 

 
att ärendet följs upp efter SGUs ställningstagande, 
 

att lämna över ärendet till service- och tekniknämnden för verkställighet.  
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§ 215 
 

Redaktionell ändring av kommunstyrelsens reglemente 

 
KS/2016:531   003 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att på sidan 11 under § 21, 1:a stycket byta ut oppositionsråd till insyns-

politiker. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har 3 oktober 2016 § 181 beslutat om ett nytt reg-
lemente för kommunstyrelsen. I reglementet under § 21 står det opposit-

ionsråd. Gällivare kommun har inga oppositionsråd utan insynspolitiker. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga.  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att på sidan 11 under § 21, 1:a stycket byta ut oppositionsråd till insyns-

politiker. 
 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens reglemente. 
2. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 299. 
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§ 216 
 

Redaktionell ändring av barn-, utbildning- och kulturnämndens  
reglemente 

 
KS/2015:439   003 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att på sidan 3 under § 8, 1:a stycket byta ut oppositionsråd till insyns-
politiker. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 3 oktober 2016 § 182 beslutat om ett nytt reg-

lemente för barn-, utbildning- och kulturnämnden. I reglementet under  
§ 8 står det oppositionsråd. Gällivare kommun har inga oppositionsråd 

utan insynspolitiker. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att på sidan 3 under § 8, 1:a stycket byta ut oppositionsråd till insyns-
politiker. 

 
Underlag 

1. Reglemente. 
2. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 300. 
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§ 217 
 

Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente 

 
KS/2016:629   003 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden med föränd-

ring på sidan 5 § 9 ersätta oppositionsråd till insynspolitiker, 
 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 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 miljö- och byggnämnden med föränd-
ring på sidan 5 § 9 ersätta oppositionsråd till insynspolitiker, 
 

att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 2016. 
 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Förslag till nytt reglemente. 

3. Miljö- och byggnämnden 2016-08-25 § 68. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 208. 

5. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 301. 
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§ 218 
 

Revidering av socialnämndens reglemente 

 
KS/2016:626   003 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta reviderat reglemente för socialnämnden med förändring på sidan 

3 § 8, ersätta oppositionsråd med insynspolitiker, 
 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 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 socialnämnden med förändring på sidan 
3 § 8, ersätta oppositionsråd med insynspolitiker, 
 

att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 2016. 
 

Underlag 
1. Gällande reglemente. 
2. Förslag till nytt reglemente. 

3. Socialnämnden 2016-08-18 § 114. 
4. Kommunstyrelsen arbetsutskott 2016-10-10 § 209. 

5. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 302. 
 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  372  (403) 
   
 

 

2016-11-07  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 219 
 

Revidering av service- och tekniknämndens reglemente 

 
KS/2016:661   003 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta reviderat reglemente för service- och tekniknämnden med  

förändring på sidan 3 § 9, ersätta oppositionsråd med insynspolitiker, 
 
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 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 service- och tekniknämnden med  
förändring på sidan 3 § 9, ersätta oppositionsråd med insynspolitiker, 
 

att reviderat reglemente träder i kraft den 1 december 2016. 
 

Underlag 
1. Gällande reglemente. 
2. Förslag till nytt reglemente. 

3. Service- och tekniknämnden 2016-09-13 § 152. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 210. 

5. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 303. 
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§ 220 
 

Motion av Ulf Normark (S) och Birgitta Larsson (S) - Ny detaljplan  
Nuolajärvikorsningen mot Stenbron 

 
KS/2016:464   214 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att avslå motionen med hänvisning till att kommunen ej äger marken och 
att planläggning måste ske på en exploatörs initiativ.  
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion om planläggning kring 
Nuolajärvikorsningen mot Stenbron.  

 
Föreslaget område är enligt den fördjupade översiktsplanen, Gällivare, 

Malmberget och Koskullskulle 2014-2032, avsatt för bostäder. Enligt FÖP 
2014-2032 bör områdets karaktär utredas och tydliggöras i en utveckl-
ingsplan eller ett planprogram.  

 
Då kommunen ej äger marken är det inte möjligt/lämpligt att påbörja en 

ny detaljplan utan fastighetsägares initiativ. På grund av det föreslagna 
områdets storlek är det lämpligt att först arbeta fram ett planprogram  
eller en utvecklingsplan innan området påbörjas detaljplaneläggas.  

Nödvändiga utredningar och bedömningar saknas och det saknas också 
därför förutsättningar att gå in i detaljplanenivå.   

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser.  
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen.  
 
Underlag 

1. Motion. 
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2. Karta över området. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-10-06 § 119. 

4. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 305. 
 

Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S) 

 
att bifalla motionen med följande motivering; då Gällivare kommun är i 
akut behov av bostadsområden, bör planläggning av området från  

Nuolajärvi mot Stenbron påbörjas. 
 

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP) och 
Bror Wennström (MaV) 
 

att avslå motionen med hänvisning till att kommunen ej äger marken och 
att planläggning måste ske på en exploatörs initiativ.  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag mot Lars Alriksson m.fl.  

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

Alriksson m.fl. förslag. 
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§ 221 
 

Motion av Ulf Normark (S) och Birgitta Larsson (S) - Bostadsbebyggelser 
på kvarteret Vägmästaren 

 
KS/2016:507   231 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med framtagande av 
ny detaljplan för området redan påbörjats. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot be-

slutet till förmån för eget lagt förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion om att kvarteret Väg-
mästaren bör bebyggas med bostäder.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan påbörjat arbetet med fram-

tagandet av en ny detaljplan för Vägmästaren samt Överläraren. Detalj-
planen medger bostäder samt friidrottshall enligt direktiv från kommun-
styrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-05-26 § 66.   

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med framtagande av 
ny detaljplan för området redan påbörjats. 

 
Underlag 
1. Motion. 

2. Karta över området. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-05-26 § 66. 

4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-10-06 § 120. 
5. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 306. 
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Yrkande   
Ulf Normark (S) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S), Eric 

Palmqvist (SD), Claes Danell (S) och Paula Palmqvist (SD) 
 

att bifalla motionen med följande motivering; behovet av bostäder i 
dagsläget är oerhört stort, därför anser socialdemokraterna att Vägmäs-

taren 1 (Sveviatomten) skall detaljplaneläggas enbart för bostadsbe-
byggelse. 
 

Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP), 
Bernt Nordgren (NS), Karl-Erik Taivalsaari (V), Fredric Olofsson (MaV) 

och Eva Alriksson (M) 
 
att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med framtagande av 

ny detaljplan för området redan påbörjats. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Ulf Normark m.fl. förslag mot Jeanette Wäppling m.fl. 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  

ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette 
Wäppling m.fl. förslag. 
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§ 222 
 

Motion av Birgitta Larsson (S) - Inomhuslekplats 

 
KS/2016:521   828 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att motionen avslås,   

 
att om någon extern har intresse att starta något liknande Gruvtrollet så 
ser kommunen positivt på en sådan etablering. 

 
Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag. 

 
Ärendebeskrivning 
Motionären hemställer i rubricerat ärende att se över möjlighet till att 

skapa en lekplats inomhus i syfte att främja barns fysiska hälsa och  
motorik genom lek. 

 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konsta-
terat att det idag finns aktiviteter som motsvarar motionärens förslag.  

 
GS Dynamic och Aqua kul har idag sex till åtta timmar i veckan barn-

gymnastik och lek.  
 
Knatte Skutt är ett företag som ordnar idrottsaktiviteter fyra till fem 

timmar varje lördag med inriktning lekfullhet och motorisk inlärning.  
 

Borgakungen är ett företag som återkommer årligen vid skollov och de 
ordnar aktiviter som lockar barn till lek. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
I dag finns inte medel avstatta för att skapa en lekplats inomhus. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förvaltningen gör bedömningen att det idag finns aktiviteter såsom lek 

och motorisk träning som motsvarar behovet. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att motionen avslås,   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  378  (403) 
   
 

 

2016-11-07  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunfullmäktige     
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att om någon extern har intresse att starta något liknande Gruvtrollet så 

ser kommunen positivt på en sådan etablering. 
 

Underlag 
1. Motion. 

2. Service- och tekniknämnden 2016-09-13 § 160. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 211. 
4. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 307. 

 
Yrkande   

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att bifalla motionen. 

 
Mattias Liinanki (MP) yrkar 

 
att motionen avslås,   
 

att om någon extern har intresse att starta något liknande Gruvtrollet så 
ser kommunen positivt på en sådan etablering. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Mattias Liinankis förslag 

till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Mattias Liinankis för-

slag. 
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§ 223 
 

Motion av Eric Palmqvist (SD) - Carport/garage i anslutning till  
uppställningsplats för släpvagnar 

 
KS/2016:400   315 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att avslå motionen med anledning av att carport/garage ej är en  
kommunal angelägenhet. 
 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Från tidigare motion av socialdemokraterna beslutades det att det skulle 
göras en utredning om lämpliga platser för uppställning av släpvagnar, 

husvagnar och snöskotrar mm. Utredningen är avgränsad till att endast 
titta på olika platser för ändamålet och utöver det blir frågor för den nä-

ringsidkare som vill driva en sådan anläggning. Det ligger utanför kom-
munens verksamhetsområde att tillhandahålla och driva en sådan upp-
ställningsplats. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med anledning av att carport/garage ej är en  
kommunal angelägenhet. 

 
Underlag 
1. Motion gällande carports/garage i anslutning till uppställningsplatser 

för släpvagnar. 
2. Service- och tekniknämnden 2016-09-13 § 155. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 212. 
4. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 308. 
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Yrkande   
Eric Palmqvist (SD) yrkar  

 
att bifalla motionen. 

 
Mattias Liinanki (MP) yrkar  

 
att avslå motionen med anledning av att carport/garage ej är en  
kommunal angelägenhet. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Eric Palmqvists förslag mot Mattias Liinankis förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Mattias Liinankis förslag. 
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§ 224 
 

Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) – Teknik-
neutralitet vid kommunala utredningar 

 
KS/2016:484   100 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att motionen återremitteras då kommunstyrelsens svar inte bemöter  
att-satserna i motionen som inte handlar om upphandling samt förutsätt-
ningarna att alltid beakta teknikneutralitet då motion som föreslår en viss 

teknisk lösning bifallits då motionären möjligen inte haft kännedom om 
de senaste tekniska landvinningarna. 

 
Ajournering kl. 17.15-17.20. 

 
Ärendebeskrivning 
Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) gällande teknik-

neutralitet vid kommunala utredningar har inkommit till Gällivare  
kommun 2016-05-23. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska 

besluta om att teknikneutral utredning alltid ska vara norm då Gällivare 
kommuns styrelser och nämnder utreder nya tekniska lösningar, att  
teknikneutral utredning ska vara norm även om exempelvis bifallen  

motion beskriver en teknikform, att endast i frågor av enklare art eller 
endast när synnerliga skäl föreligger skall avsteg från detta arbetsätt 

medges. 
 
Utifrån förslaget om teknikneutralitet vid utredningar så är bedömningen 

att det ibland är nödvändigt att föra ett resonemang om en viss inriktning 
på olika tekniska lösningar som kan vara aktuella. Detta för att politiken 

ska få ett underlag att ta ställning till. När det sedan kommer till upp-
handling av tekniska, eller andra lösningar, så finns LOU (lag om offentlig 
upphandling) där det regleras om möjligheten för alla att vara med och 

konkurrera. Vidare har kommunen 160209 antagit Riktlinjer avseende 
upphandling där man reglerar de fem principerna för all offentlig upp-

handling. Riktlinjerna ska motverka att man inte låser sig vid en viss  
lösning i början av en upphandling. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen med hänvisning till att det ibland är nödvändigt i en 

utredning att föra resonemang om tekniska lösningar utifrån behov av 
underlag till politikerna samt med hänvisning till LOU och Riktlinjer för 

upphandling. 
 
Underlag 

1. Motionen. 
2. Riktlinjer för upphandling för Gällivare kommun. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 215. 
4. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 310. 
 

Yrkande   
Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP) 

 
att motionen återremitteras då kommunstyrelsens svar inte bemöter  
att-satserna i motionen som inte handlar om upphandling samt förutsätt-

ningarna att alltid beakta teknikneutralitet då motion som föreslår en viss 
teknisk lösning bifallits då motionären möjligen inte haft kännedom om 

de senaste tekniska landvinningarna. 
 
Propositionsordning 

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

kommunfullmäktige har beslutat att ärendet skall återremitteras. 
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§ 225 
 

Delgivningar 

 
KS/2014:269   214 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar 

 
1. KS 2016:29/107 

Lapplands kommunalförbunds direktionsmöte protokoll 2016-09-07. 
 

2. KS 2014:269/214 
Mark- och miljödomstolen har den 24 oktober 2016 beslutat att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut gällande detaljplan för Gällivare 4:18 m.fl. 

 
3. KS 2016:747/190 

Länsstyrelsen Norrbotten har den 20 oktober 2016 kommit med en rap-
port efter inspektion av Överförmyndarnämnden i Gällivare kommun. 
 

4. KS 2016:562/108 
Kammarrätten i Sundsvall har den 17 oktober 2016 beslutat att inte 

lämna prövningstillstånd gällande laglighetsprövning av kommunfullmäk-
tiges beslut, val av revisor. 
 

5. KS 2016:21/101 
Förteckning över motioner 2016-11-07. 

 
Förslag till beslut 
 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 226 
 

Interpellation av Ulf Normark (S) - Budgetering avseende grillkåta på 
Sjöparksområdet 

 
KS/2016:674   299 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anse interpellationen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 

Ulf Normark (S) har inkommit med en interpellation angående budgete-
ring avseende grillkåta på Sjöparksområdet. 

 
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. 
 
 

 
   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  385  (403) 
   
 

 

2016-11-07  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 227 
 

Interpellation av Birgitta Larsson (S) - Varför "nyproduktionshyra" i  
fastigheter som TOP bostäder AB fått ersättning av LKAB 

 
KS/2016:700   271 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anse interpellationen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 

Birgitta Larsson (S) har inkommit med en interpellation angående varför 
nyproduktionshyra i fastigheter som TOP bostäder AB fått ersättning av 

LKAB. 
 

TOP bostäder ABs ordförande Stig Eriksson (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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§ 228 
 

Interpellation av Birgitta Larsson (S) - Vilka driftkostnader följer i spåren 
av alla nya investeringar gällande verksamhetslokaler 

 
KS/2016:729   040 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anse interpellationen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 

Birgitta Larsson (S) har inkommit med en interpellation angående vilka 
driftkostnader följer i spåren av alla nya investeringar gällande verksam-

hetslokaler. 
 

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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§ 229 
 

Interpellation av Birgitta Larsson (S) - Har Gällivares politiska ledning 
ställt sig bakom skrivelsen om polisbristen i regionen 

 
KS/2016:730   114 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anse interpellationen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 

Birgitta Larsson (S) har inkommit med en interpellation angående har 
Gällivares politiska ledning ställt sig bakom skrivelsen om polisbristen i 

regionen. 
 

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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§ 230 
 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

 
KS/2014:544   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att utse Tomas Junkka (S) till ledamot och Gunnel Eriksson (S) till  

ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Hogeland Heneskär (S) har den 23 maj 2016 avsagt sig upp-
draget som ledamot i kommunfullmäktige. Det innebar att hon inte är 

valbar till kommunfullmäktiges valberedning där hon varit ledamot. 
 

Föreligger fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning för tiden 7 november 2016 – 14 oktober 2018. 
 

Yrkande   
Birgitta Larsson (S) yrkar  

 
att utse Tomas Junkka (S) till ledamot och Gunnel Eriksson (S) till  
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 
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§ 231 
 

Entledigande av ersättare i Matlaget i Gällivare AB 

 
KS/2014:602   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna entledigande av Jenny Johansson Jänkänpää (MP) som  

ersättare i Matlaget i Gällivare AB. 
 
Ärendebeskrivning 

Jenny Johansson Jänkänpää (MP) har inkommit med en begäran om  
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Matlaget i Gällivare AB. 

 
Förslag till beslut 

 
att godkänna entledigande av Jenny Johansson Jänkänpää (MP) som  
ersättare i Matlaget i Gällivare AB. 

 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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§ 232 
 

Fyllnadsval av ersättare i Matlaget i Gällivare AB 

 
KS/2014:602   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Josefine Rynbäck (MP) till ersättare i Matlaget i Gällivare AB. 

 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av ersättare i Matlaget i Gällivare AB efter Jenny Johansson 

Jänkänpää (MP) upptas till behandling. Föreligger val för tiden 7 novem-
ber 2016 – 31 december 2018. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige 
 
att utse Josefine Rynbäck (MP) till ersättare i Matlaget i Gällivare AB. 

 
Underlag 

1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-11-04 § 32. 
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§ 233 
 

Entledigande av ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden 

 
KS/2014:559   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna entledigande av Jenny Johansson Jänkänpää (MP) som  

ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Jenny Johansson Jänkänpää (MP) har inkommit med en begäran om  
entledigande från sitt uppdrag som ledamot i barn-, utbildning- och  

kulturnämnden. 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna entledigande av Jenny Johansson Jänkänpää (MP) som  

ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden. 
 

Underlag 
1. Avsägelse. 
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§ 234 
 

Fyllnadsval av ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden 

 
KS/2014:559   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Josefine Rynbäck (MP) till ledamot i barn-, utbildning- och  

kulturnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval av ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden efter 
Jenny Johansson Jänkänpää (MP) upptas till behandling. Föreligger val för 

tiden 7 november 2016 – 31 december 2018. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige 
 

att utse Josefine Rynbäck (MP) till ledamot i barn-, utbildning- och  
kulturnämnden. 

 
Underlag 
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-11-04 § 33. 
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§ 235 
 

Entledigande av ersättare i Lapplands kommunalförbunds gymnasie-
nämnd 

 
KS/2014:558   102 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna entledigande av Jenny Johansson Jänkänpää (MP) som  
ersättare i Lapplands kommunalförbunds Gymnasienämnd. 
 

Ärendebeskrivning 
Jenny Johansson Jänkänpää (MP) har inkommit med en begäran om  

entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Lapplands kommunalför-
bunds Gymnasienämnd. 

 
Förslag till beslut 
 

att godkänna entledigande av Jenny Johansson Jänkänpää (MP) som  
ersättare i Lapplands kommunalförbunds Gymnasienämnd. 

 
Underlag 
1. Avsägelse. 
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§ 236 
 

Fyllnadsval av ersättare i Lapplands kommunalförbunds gymnasienämnd 

 
KS/2014:558   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Josefine Rynbäck (MP) till ersättare i Lapplands kommunalför-

bunds Gymnasienämnd. 
 
Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval av ersättare i Lapplands kommunalförbunds Gymnasienämnd 
efter Jenny Johansson Jänkänpää (MP) upptas till behandling. Föreligger 

val för tiden 7 november 2016 – 31 december 2018. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige 
 

att utse Josefine Rynbäck (MP) till ersättare i Lapplands kommunalför-
bunds Gymnasienämnd. 

 
Underlag 
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-11-04 § 34. 
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§ 237 
 

Entledigande av ersättare i valnämnden 

 
KS/2014:624   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna entledigande av Ann Wahlström (M) som ersättare i val-

nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Ann Wahlström (M) har inkommit med en begäran om entledigande från 
sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. 

 
Förslag till beslut 

 
att godkänna entledigande av Ann Wahlström (M) som ersättare i val-
nämnden. 

 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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§ 238 
 

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden 

 
KS/2014:624   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Eva Alriksson (M) till ersättare i valnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av ersättare i valnämnden efter Ann Wahlström (M) upptas till 

behandling. Föreligger val för tiden 7 november 2016 – 31 december 
2018. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige 
 
att utse Eva Alriksson (M) till ersättare i valnämnden. 

 
Underlag 

1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-11-04 § 35. 
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§ 239 
 

Entledigande av ledamot i service- och tekniknämnden 

 
KS/2014:613   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna entledigande av Ann Wahlström (M) som ledamot i service- 

och tekniknämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Ann Wahlström (M) har inkommit med en begäran om entledigande från 
sitt uppdrag som ledamot i service- och tekniknämnden. 

 
Förslag till beslut 

 
att godkänna entledigande av Ann Wahlström (M) som ledamot i service- 
och tekniknämnden. 

 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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§ 240 
 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i service- och tekniknämnden 

 
KS/2014:613   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Josephine Högman (M) till ledamot,  

 
att vid kommunfullmäktige 12 december 2016 utse ersättare i service- 
och tekniknämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i service- och tekniknämnden efter 
Ann Wahlström (M) upptas till behandling. Föreligger val för tiden  

7 november 2016 – 31 december 2018 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige 
 

att utse Josephine Högman (M) till ledamot,  
 
att vid kommunfullmäktige 12 december 2016 utse ersättare i service- 

och tekniknämnden. 
 

Underlag 
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-11-04 § 36. 
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2016-11-07  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 241 
 

Entledigande av ersättare i miljö- och byggnämnden 

 
KS/2014:605   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna entledigande av Ulrik Green (MP) som ersättare i miljö- och 

byggnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Ulrik Green (MP) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden. 

 
Förslag till beslut 

 
att godkänna entledigande av Ulrik Green (MP) som ersättare i miljö- och 
byggnämnden. 

 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 242 
 

Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden 

 
KS/2014:605   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Jonas Larsson (MP) till ersättare i miljö- och byggnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden efter Ulrik Green (MP) 

upptas till behandling. Föreligger val för tiden 7 november 2016 –  
31 december 2018. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige 
 
att utse Jonas Larsson (MP) till ersättare i miljö- och byggnämnden. 

 
Underlag 

1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-11-04 § 37. 
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 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 243 
 

Entledigande av ersättare i Gällivare Energi AB 

 
KS/2014:595   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna entledigande av Ulrik Green (MP) som ersättare i styrelsen 

för Gällivare Energi AB. 
 
Ärendebeskrivning 

Ulrik Green (MP) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i styrelsen för Gällivare Energi AB. 

 
Förslag till beslut 

 
att godkänna entledigande av Ulrik Green (MP) som ersättare i styrelsen 
för Gällivare Energi AB. 

 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 244 
 

Fyllnadsval av ersättare i Gällivare Energi AB 

 
KS/2014:595   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare i Gällivare Energi AB. 

 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Gällivare Energi AB efter Ulrik 

Green (MP) upptas till behandling. Föreligger val för tiden 7 november 
2016 – 31 december 2018. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige 
 
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättare i Gällivare Energi AB. 

 
Underlag 

1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-11-04 § 38. 
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 Kommunfullmäktige     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 245 
 

Motioner 2016 

 
KS/2016:21   101 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna redovisad motion till kommunstyrelsen för handläggning. 

 
Ärendebeskrivning 
Följande motioner har inkommit: 

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

– Införande av Bunkeflomodellen i Gällivares skolor.  
KS 2016:793/620. 
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-11-07 

 Ärenden: §§ 207 - 245 

  

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

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Alriksson, Lars  M N         

Alriksson, Eva M N         

Nordvall Hedström, Monica M N         

Josefsson, Ingrid M F         

Liljergren, Per-Åke   Kl.10.00-16.55,  

                                  §§ 207-221 

M N         

Blom, Benny             Jäv § 211 M N         

Fulford, Katarina M N         

           

Larsson, Birgitta S N         

Lindberg, Lena S N         

Åhlén, Maria S F         

Sundelin, Johannes S F         

Eriksson, Nina S F         

Axelsson, Roland S F         

Persson, Clary S N         

Ärlebrand, Steve S N         

Rantapää, Mats     Kl. 10.00-17.05, §§ 207-222 S N         

Normark, Ulf        Kl. 13.15-19.30,  

                              §§ 212-214, 217-245 

S N         

Pohjanen, Margareta S F         

Junkka, Tomas     Kl. 10.00-16.40, §§ 207-221 S N         

Öqvist, Frank S F         

Eriksson, Gunnel S N         

Heldeskog, Birgitta S N         

Danell, Claes        Kl. 10.00-17.00, §§ 207-222 S N         

Eriksson, Monica S F         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-11-07 

 Ärenden: §§ 207 - 245 

  

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

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

           

           

Wäppling, Jeanette            V N         

Eriksson, Stig                      V N         

Taivalsaari, Karl-Erik  V N         

Sundqvist-Apelqvist, Katinka  V F         

Fagerlönn, Pernilla V F         

Lehtipalo, Henrik              V N         

Öderyd, Isabelle V F         

           

Ölvebo, Henrik MP N         

Liinanki, Mattias MP N         

Nyman, Dagmar MP N         

Ovrell, Stefan       Kl. 10.00-19.00, §§ 207-227 MP N         

           

Palmqvist, Eric SD N         

Palmqvist, Paula SD N         

           

Nordgren, Bernt     NS N         

Henricsson, Margareta  NS F         

           

Wennström, Bror Kl. 10.00-17.05, §§ 207-222 MaV N         

Olofsson, Fredric  MaV N         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-11-07 

 Ärenden: §§ 207 - 245 

  

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

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

 Martinsson, Michael M T         

Henriksson, Amy M F         

Wahlström, Per     N kl. 10.00-17.05,   T § 211,  

                             T kl. 17.05-19.30, §§ 223-245 

M T         

Wahlström, Anna Maria M F         

           

Normark, Tony S T         

Eriksson, Vivi S T         

Furskog, Laila S T         

Tina, Kent S F         

Hellström, Monica S T         

Johansson, Magnus S T         

Johansson, Lars-Erik S F         

Burman, Anna  S T         

Karlsson, Tommy    N kl. 10.00-14.10 

              T kl. 14.10-19.00, §§ 213-214, 217-227 

S T         

           

Henriksson, Janete V F         

Väyrynen, David    Kl. 10.00-17.25, §§ 207- 224 V T         

Lehtipalo, Ann-Christin V T         

Haarala, Ove V T         

           

Olofsson, Simon MP F         

Pettersson, Andreas MP F         

           

Johansson, Nicklas NS T         

Eriksson, Göte NS N         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-11-07 

 Ärenden: §§ 207 - 245 

  

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

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

           

Isaksson, Anneli   N kl. 10.00-17.05 

                             T kl. 17.05-19.30, §§ 223-245 

MaV T         

Isaxon, Gun          N kl. 10.00-19.10  MaV N         

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:          
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Sverigedemokraterna Gällivare 

Protokollsanteckning 54 Kommunfullmäktige 2016-11-07. 
Avtal angående ersättning för kommunala verksamhetslokaler i 
Malmberget: 

Sverigedemokraterna är positivt inställda till att ett avtal mellan Gällivare kommun och LKAB arbetats 
fram. Det är heller inte vår uppfattning att det förslag til l avtal som presenterats missgynnar Gällivare 
kommuns invånare. Sverigedemokraterna är också tacksamma över den omständighet att 
representant för Sverigedemokraterna har adjungerats till KS då man informerat om avtalet. Nämnas 
bör i detta sammanhang att det avtal som vi har att ta ställning till distribuerades under sittande 
KS-sammanträde 2016-10-28 utan möjlighet till genomläsning i förväg samt att de partier som är 
representerade i KS endast erhöll ca 30 minuter för överläggning innan man gick till beslut. 
Det är vår uppfattning att i en fråga som rör ett av de största och viktigaste avtal som ingåtts mellan 
Gällivare kommun och en annan part så skulle handlingarna varit KS ledamöter och adjungerade till 
hända tidigare varvid mer adekvata frågor hade kunnat ställas då KS sammanträdde. 
Sverigedemokraterna äger ingen rösträtt i KS men anser likväl att den tid som avsatts för 
partiöverläggningar före beslut i KS varit oroväckande kort i en så omfattande fråga som denna. 

Eric Palmqvist / Paula Palmqvist 

Sverigedemokraterna Gällivare 

2016-11-07 
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