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§ 43
Godkännande av dagordningen
KS/2017:20

101

Kommunfullmäktige besluta
att godkänna dagordningen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om godkännande av dagordning.

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Information från revisorerna
KS/2017:18

007

Kommunfullmäktige besluta
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I revisorernas reglemente § 21 ska revisorerna löpande redovisa resultatet av sin granskning till fullmäktige.
Vid dagens sammanträde informerar Gällivare kommuns revisorer.
Ordförande för revisionen Tommy Nyström informerar om två granskningsrapporter;
- Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande.
- Samhällsomvandlingen – Intern kontroll mot bakgrund av ekonomisk
påverkan.
- Revisionsplan 2017.
Vice ordförande för revisionen Sven-Erik Nilsson informerar om en
granskningsrapport;
- Granskning - beredskap EKO frågor.

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Gällivare Energi ABs redovisning av verksamhetsplaner 2017-2019
KS/2017:70

0122

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Gällivare Energi ABs presentation av verksamhetsplan 20172019.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska
redovisning av nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner
ske till kommunfullmäktige en gång per år. Vid kommunfullmäktiges
sammanträde redovisas powerpointpresentation av ordförande Christer
Nordmark (M) och VD Theresa Savonen.
Informationen pågår kl. 10.30 – 11.15.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår
att kommunfullmäktige antar Gällivare Energi ABs presentation av verksamhetsplan 2017-2019.
Underlag
1. Presentation av verksamhetsplan.

Utdragsbestyrkande
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§ 46
TOP bostäder ABs redovisning av verksamhetsplaner 2017-2019
KS/2017:72

0122

Kommunfullmäktige beslutar
att anta TOP bostäder ABs presentation av verksamhetsplan 2017-2019.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska
redovisning av nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner
ske till kommunfullmäktige en gång per år. Vid kommunfullmäktiges
sammanträde redovisas powerpointpresentation av ordförande Stig
Eriksson (V) och VD Esa Norojärvi.
Informationen pågår kl. 11.15 – 12.20.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår
att kommunfullmäktige antar TOP bostäder ABs presentation av verksamhetsplan 2017-2019.
Underlag
1. Presentation av verksamhetsplan.

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Matlaget i Gällivare ABs redovisning av verksamhetsplaner 2017-2019
KS/2017:71

0122

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Matlaget i Gällivare ABs presentation av verksamhetsplan 20172019.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska
redovisning av nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner
ske till kommunfullmäktige en gång per år. Vid kommunfullmäktiges
sammanträde redovisas powerpointpresentation av VD Ann-Chatrine
Haglund.
Informationen pågår kl. 13.15.14.00.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår
att kommunfullmäktige antar Matlaget i Gällivare ABs presentation av
verksamhetsplan 2017-2019.
Underlag
1. Presentation av verksamhetsplan.

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Information om samhällsomvandlingen
KS/2017:12

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. Vid dagens sammanträde informerar
Marcus Zetterqvist, planeringschef SAM.
Informationen pågår kl. 14.00-14.20.
Marcus Zetterqvist informerar om;
- Utvecklingsprogram Sandviken
- Programarbete äldreboende II
- Programarbete Forsen
- Ny förskola Mellanområdet detaljprojektering
- Friidrottshall
- Detaljplan Vägmästaren
- Detaljplan Kunskapshuset
- Kunskapshuset detaljprojektering
- Is- och evenemangsarena
- Program Sjöparken parkområde
- Program Multiaktivitetshus
- GCSS-tunnel E 45 Repisvaara
- GC-väg Repisvaara – Dundret
- Detaljplan Gällivare 76:1 (fd 12:59)
- Detaljplan Hasseln
- Bostadsexploatering Kommunalhemmet 5 och 6
- Detaljplan för Vassara 10
- Exploateringsprojekt Silfwerbrandshöjden
- Detaljplan Andra sidan, Emmoth
- Vård- och omsorgsboendet Forsgläntan.

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Kommunplansdirektiv och budgetregler
KS/2017:53

041

Kommunfullmäktige beslutar
att anta budgetregler och reviderade kommunplansdirektiv.
Ärendebeskrivning
För fortsatt arbete i nämnder och styrelser, beslutar kommunfullmäktige
om de regler och direktiv som skall gälla för budgetarbetet och framtagande av kommunplan.
Budgetregler är ramverket för hur budgetarbetet skall gå till.
Kommunplansdirektiven ger vilka förutsättningar som finns ekonomiskt
och vilka mål och inriktningar som bör prioriteras under kommande planperiod.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns specificerat i underlaget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Budgeten skall utgå från God ekonomisk hushållning vilket innebär att
ingen generation skall behöva bära tidigare generationers konsumtion.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta budgetregler och reviderade kommunplansdirektiv.
Underlag
1. Kommunplansdirektiv.
2. Budgetregler.
3. Ändringar budgetregler jämfört med föregående år.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 31.
5. Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 31.
Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar
att anta budgetregler och reviderade kommunplansdirektiv.

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Lag om elektroniska personalliggare
KS/2016:349

019

Kommunfullmäktige beslutar
att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd med hänvisning till
nu rådande lagstiftning.
Ärendebeskrivning
Motion inkom år 2014 av Ulf Normark (s) och Tomas Nilsson (s) angående införande av ett koncept som heter ”Rena Byggen”, se
KS/2014:676–220. Konceptet går i korthet ut på att alla entreprenörer
på en arbetsplats förbinder sig att använda ID06 tillsammans med en
närvaroliggare och individuell skattedeklaration. Motionärerna vill med
denna motion att kommunen tar kontakt med berörda parter samt Skatteverket, och att lämpliga objekt utses.
Kommunfullmäktige beslutade (2015-03-02 § 21) att uppdra till kommunstyrelsen att se över möjligheten att prova konceptet ”Rena byggen”
på ett byggnadsprojekt under mandatperioden 2015-2018.
Kommunstyrelsen föreslog (2016-05-09 § 150) kommunfullmäktige besluta att motionen inte skulle föranleda någon åtgärd med hänvisning till
nu rådande lagstiftning.
Kommunfullmäktige beslutade (2016-05-23 § 124) att ärendet ska återremitteras för att jämföra motionens intentioner med ID06 och elektroniska personalliggare samt övrig lagstiftning.
Från och med 1 januari 2016 ska entreprenören på byggarbetsplatser där
kostnaden antas överstiga fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr, exkl moms)
överta byggherrens samtliga skyldigheter avseende elektroniska personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. Bestämmelserna gäller byggverksamhet som startats på
en byggarbetsplats efter årsskiftet 2015-2016 samt även byggverksamhet som startats innan dess, om verksamheterna beräknas pågå till efter
den 30 juni 2016.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kontaktat och anmält till Skatteverket enligt ovanstående lag byggarbetsplatserna ”Vård- omsorgsboende
Forsgläntan” som pågår samt ”Socialt boende Strandvillan” med inflyttning 1 november 2016 där avanmälan till Skatteverket har gjorts. Andra
Utdragsbestyrkande
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byggarbetsplatser som anmälts av Samhällsbyggnadsförvaltningen till
Skatteverket där byggverksamhet pågår är ”Infrastrukturarbeten Repisavaara Södra etapp 1”.
En jämförelse mellan motionens ”Rena Byggens” intentioner med ID06
och elektroniska personalliggare mot lagstiftningen och att kommunen
redan kontaktat Skatteverket för att utse lämpligt objekt under mandatperioden 2015-2018 visar att syftet med motionen ”Rena byggen” redan
är uppfyllt.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända i dagsläget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända i dagsläget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd med hänvisning till
nu rådande lagstiftning.
Underlag
1. Motion ”Rena byggen”, inkom 2014-11-17.
2. Kommunfullmäktige 2015-03-02 § 21.
3. Skatteverkets föreskrifter SKV FS 2015:6.
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-04-21 § 46.
5. Kommunsstyrelsen 2016-05-09 § 150.
6. Kommunfullmäktige 2016-05-23 § 124.
7. Jämförelse mellan motionen ”Rena byggens” intentioner med ID06 och
lagen, daterad 2017-02-16.
8. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 65.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS)
att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd med hänvisning till
nu rådande lagstiftning.
Claes Danell (S) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att uppdra till kommunstyrelsen att tillämpa ”Rena byggen” på ett byggnadsprojekt under mandatperioden 2015-2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebo m.fl. förslag mot Claes Danell m.fl.
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
Utdragsbestyrkande
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ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Henrik
Ölvebo m.fl. förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Henrik Ölvebo m.fl. röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Claes Danell m.fl. röstar Nej.
Efter uppropet finner ordföranden att 22 Ja-röster och 18 Nej-röster och
en frånvarande har avgetts. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebo m.fl.
Voteringslista bilägges protokollet.

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Detaljplan för kvarteret Nya skolan, fastigheterna Nya skolan 6 och 7,
Kunskapshuset
KS/2016:306

214

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för kvarteret Nya skolan, fastigheterna Nya skolan 6
och 7, Kunskapshuset.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna har inkommit med en protokollsanteckning, se bilaga
1.
Sverigedemokraterna har inkommit med en protokollsanteckning, se bilaga 2.
Ärendebeskrivning
Gymnasieskolan i Malmberget, Välkommaskolan, avvecklas och en ny
skola ”Kunskapshuset” ska uppföras i centrala delen av Gällivare på
grund av gruvans deformationszoner i Malmberget. Planens huvudsyfte
är att pröva förutsättningen att medge byggrätt för en ny gymnasieskola
i Gällivare centrum, mellan kommunförvaltningen och kyrkoallén.
Det finns idag tre byggnader inom planområdet som är kulturhistoriskt
värdefulla. Två av de kulturskyddade byggnaderna måste rivas eller flytttas. I planområdet finns även en restaurang som måste avvecklas.
Planen handläggs med ett utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och är delvis förenlig med den fördjupade översiktsplanen. Planen har varit utställd för granskning under tiden 19 december
2016 till och med 12 januari 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen bekostar hela planarbetet. Projektet är en del av den samhällsomvandling som innebär att Malmberget avvecklas och nya lokaler
uppförs i Gällivare, vilket bekostas enligt avtal med LKAB. Ersättning
kommer att ges för befintlig restaurang som måste avvecklas.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En ny gymnasieskola bedöms påverka barn och ungdomar positivt.
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för kvarteret Nya skolan, fastigheterna Nya skolan 6
och 7, Kunskapshuset.
Underlag
1. Antagandehandling Plankarta.
2. Antagandehandling Planbeskrivning.
3. Antagandehandling Granskningsutlåtande.
4. Samrådsredogörelse.
5. Kommunstyrelsen 2016-01-18 § 18.
6. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-02-09 § 22.
7. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 66.
8. Protokollsanteckning till § 66.
Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP),
Tomas Junkka (S), Eric Palmqvist (SD), Bernt Nordgren (NS), Karl-Erik
Taivalsaari (V) och Fredric Olofsson (MaV)
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för kvarteret Nya skolan, fastigheterna Nya skolan 6
och 7, Kunskapshuset.

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Plan för förnyelse av hårdvara nödvändig för digitala sammanträden
KS/2017:161

005

Kommunfullmäktige beslutar
att för 2018 anslå 580 000 kronor för förnyelse av läsplattor till förtroendevalda och för administrationen digitala sammanträden,
att i kommande budgetarbete anslå nödvändiga medel för förnyelse av
hårdvara nödvändig för digitala sammanträden varje år som det är val till
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i sammanträde 2016-05-09 § 142 att kommunledningskontet skulle få i uppdrag att ta fram en plan för förnyelse
av hårdvara. Denna plan skulle enligt beslutet tillbaka till kommunstyrelsen för fastställande.
Från det att kommunstyrelsen i beslut 2011-11-21 § 333, fastslog att
kommunen skulle införa digitala sammanträden med iPad som verktyg
har kommunen arbetat med att införa papperslösa sammanträden.
Införandet har fokuserat på att hantera spridning av digitala handlingar
till läsplattorna och detta arbete har gått till på flera olika sätt. Ofta har
mer än ett sätt att skicka ut digitala handlingar inför sammanträden
funnits samtidigt.
I samband med en förnyelse av programvara för utskick och hantering av
digitala sammanträden stod det ganska tidigt klart att den modell av
läsplatta som kommunen använt inte på ett optimalt sätt klarade av
hantering av digitala dokument. Detta berodde både på ny säkrare teknik
för överföring av sammanträden och handlingar direkt från kommunens
verksamhetssystem och på det faktum att det skett en ökning av dokumentintensiva ärenden på grund av den samhällsomvandling som pågår.
Den typ av digitala handlingar som i stor utsträckning förs till sammanträden med anledning av samhällsomvandlingen är bland annat stora
planer och kartor som den gamla modellen av läsplatta hade svårt att
visa.
Vid sammanträde 2016-05-09, § 142, beslutade kommunstyrelsen att en
förnyelse av iPad skulle ske till förtroendevalda som deltar i kommunstyrelsen eller någon av dess organ. Kommunstyrelsen rekommenderade
Utdragsbestyrkande
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även övriga nämnder att ta ställning till en eventuell förnyelse av hårdvaran.
Den nya hårdvaran har ökat läsbarheten på de dokument som skickas till
de förtroendevalda och prestandan avseende nedladdning har förbättrats
avsevärt.
Förslaget till kommunstyrelsen inför beslutet, i maj 2016, om förnyelse
innebar även att en plan för förnyelse av hårdvara skulle upprättas och
att denna plan skulle behandlas och beslutas av kommunstyrelsen. Syftet
med en plan är att hanteringen av digitala sammanträden ska kunna ske
på ett så smidigt sätt som möjligt och att kommunen i framtiden ska
kunna undvika att hamna i en situation där befintlig hårdvara ej längre
går att använda på grund av utslitning eller kapacitet.
Bedömning avseende planen
Enligt uppgifter från verksamheten så har det skett ett intensivt arbete
under valåret 2014 med omfördelning av läsplattor mellan förtroendevalda. Det visade sig också att man varit tvungen att löpande inhandla
enstaka läsplattor från det att beslut om digitala sammanträden togs och
att dessa förnyelseplattor belastat de olika nämndernas drift.
Livslängden för en läsplatta är begränsad och en förnyelse måste kunna
göras av verksamheten för att digitala sammanträden ska kunna ses som
en förbättring och förenkling.
Mot bakgrund av ovanstående gör utredaren bedömningen att en förnyelse av läsplattor lämpligast sker varje år som det är val till kommunfullmäktige, dvs vart fjärde år med början året 2018. Nya plattor kan då
distribueras ut inför att nya fullmäktige sammanträder i oktober samt
inför nämndernas första sammanträde i januari. Bedömningen är att det
blir för lång tid att invänta nästa tillfälle då val till fullmäktige sker dvs år
2022.
Bedömning görs även att de nämnder som inte tagit ställning till att själv
förnya sina läsplattor rekommenderas att göra det och inte invänta ett
eventuellt byte år 2018. Detta på grund av den prestandaförbättring och
ökad kvalitet som byte av läsplatta innebär. Det är också osäkert om de
gamla läsplattorna klarar ytterligare två års användning.
Behovet av läsplattor:
Antalet uppdrag för förtroendevalda i Gällivare kommun där behov av
läspatta finns är totalt 174 stycken. Av dessa platser är det flera som
innehas av en och samma förtroendevald. Vid en sammanräkning av
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antalet avtal om lån av läsplattor till förtroendevalda framkommer ett
behov av cirka 100 läsplattor medräknat de läsplattor som behövs för
administrationen av sammanträdena. En läsplatta med tillräcklig
kapacitet kostar för kommunen med nödvändigt skydd i dagsläget cirka
5800 kronor. För att en total förnyelse ska vara möjlig att göra behövs
ett engångsanslag om 580 000 kronor för 2018. Anslaget ska täcka
kommunens behov av läsplattor för digitala sammanträden för fyra hela
verksamhetsår, dvs från slutet av 2018 till och med slutet av 2022.
Hittills har läsplattor belastat respektive organs driftbudget. Eftersom
många förtroendevalda har uppdrag i flera styrelser/nämnder går det inte
att på ett rättvist sätt fördela kostnader för läsplattor på detta sätt.
Därför görs bedömningen att budgetanslaget tillfaller kommunledningskontoret, nämnd- och utredningsenheten som i övrigt svarar för
hanteringen av sammanträden.
Ekonomiska konsekvenser
Ett engångsanslag för förnyelse av läsplattor varje år som det är val till
kommunfullmäktige på 580 000 kronor belastar kommunens ekonomi
med i snitt 145 000 kronor per år. Möjligheten att göra ett samlat inköp
av läsplattor för en fyraårsperiod bör dock innebära att ett bättre pris per
platta kan erhållas. Administrationen i form av iordningsställande och
spridning kan också effektiviseras då detta kan ske vid ett på förhand
angivet tillfälle. Verksamheten kan då på ett bättre sätt planera för
aktiviteten vilket reducerar kostnaden för arbetsinsatsen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredaren ser inga konsekvenser för barn och ungdomar. Eventuellt kan
läsplattor återanvändas inom barn-, utbildning- och kulturnämndens
verksamhetsområden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för 2018 anslå 580 000 kronor för förnyelse av läsplattor till förtroendevalda och för administrationen digitala sammanträden,
att i kommande budgetarbete anslå nödvändiga medel för förnyelse av
hårdvara nödvändig för digitala sammanträden varje år som det är val till
kommunfullmäktige.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2016-05-09 § 142.
2. Plan.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 21.
4. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 67.
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§ 53
Gällivare kommuns Näringslivsstrategi 2017-2020
KS/2016:293

141

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Näringslivsstrategi för Gällivare kommun 2017-2020 enligt
förslag.
Ärendebeskrivning
Utvecklingsenheten har under 2016 genomfört ett arbete med att förnya
Gällivare kommuns näringslivsarbete. Arbetet omfattar också en ny
näringslivsstrategi för perioden 2017- 2020. Arbetet har genomförts med
interna processer samt en workshop med kommunledning och näringslivets organisationer. Sammanställningen från Workshopen visar att det
finns en bred enighet över viktiga insatsområden i näringslivsarbetet.
Med detta som utgångspunkt har utvecklingsenheten utarbetat förslag till
ny Näringslivsstrategi för Gällivare kommun 2017-2020. Förslaget bygger
på den fastställda formen för strategiska dokument och har kompletterats med en strategisk handlingsplan för näringslivsarbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra ekonomiska konekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms positivt för barn och ungdomar då en ny strategi bidrar
till Gällivares attraktivitet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Näringslivsstrategi för Gällivare kommun 2017-2020 enligt
förslag.
Underlag
1. Utredning utvecklingsenheten.
2. Näringslivsstrategi för Gällivare kommun 2017-2020.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 11.
4. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 68.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att fastställa Näringslivsstrategi för Gällivare kommun 2017-2020 enligt
förslag.
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§ 54
Revidering av befintligt arkivreglemente
KS/2016:909

003

Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till nytt arkivreglemente,
att, om behov föreligger, i ägardirektiv eller bolagsordning fastslå att
arkivreglemente beslutad av kommunfullmäktige även gäller för respektive bolag,
att ge uppdrag till respektive myndighet att, i överenstämmelse med
reglementet, utse arkivansvarig.
Ärendebeskrivning
I kommunens arbete med arkiv och arkivfrågor har framkommit att det
finns ett uppdämt behov av arbete med frågorna. För myndigheterna där
kommunens arkivreglemente gäller, saknas i viss utsträckning ett målmedvetet och strukturerat arbete med arkivfrågor. Vid genomgång av
befintliga styrdokument framkommer ett behov av att ta fram arkivbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner för myndigheterna. Vidare
så görs bedömningen att nuvarande arkivreglemente behöver revideras.
Ett nytt arkivreglemente ska precis som tidigare gälla för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter såsom kommunfullmäktiges
revisorer, nämnder och styrelser med underställda förvaltningar.
Reglementet ska även gälla för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt inflytande
samt för de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt
särskild överenskommelse.
Arkivreglementet utgör grunden för myndigheternas arbete med arkivfrågor. I arkivreglementet utpekas vilken myndighet som är arkivmyndighet.
Utifrån bestämmelser i arkivreglementet kan sedan riktlinjer för arkivfrågor tas fram som arkivmyndigheten kan besluta om.
I överenstämmelse med arkivreglementet ska även respektive myndighet
ta fram en arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan. I dokumenthanteringsplanen tar myndigheten nödvändiga beslut om gallring av
allmänna handlingar.
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I arbetet med att ta fram nytt arkivreglemente har tonvikt lagts på att
förtydliga arkivmyndigheten det vill säga kommunstyrelsens roll i arkivfrågor. Tonvikten har även lagts på att definiera vilket uppdrag som
kommunarkivet och arkivarie har för arkivfrågorna. Myndigheternas
ansvar för hantering av arkiv beskrivs och myndigheterna ska enligt
reglementet utse arkivansvarig och eventuella arkivredogörare. När ett
arkivreglemente finns kan arbete fortgå med framtagande av arkivbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner.
Kommunstyrelsens tillsyn av myndigheternas arbete med arkivfrågor kan
påbörjas efter det att nödvändigt stöd i arkivarbetet har lämnats via
kommunarkivets försorg.
Ekonomiska konsekvenser
Ett nytt arkivreglemente får inte direkt några ekonomiska konsekvenser.
Dock kan det i samband det kommande arbetet med arkivfrågor inom
Gällivare kommun komma att uppstå behov av investering i arkivskåp/arkivlokaler för myndigheterna.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett väl skött arkiv innebär större möjligheter för barn och ungdomar att i
dagsläget och i framtiden ta del av material rörande Gällivare kommun
och dess förvaltning genom tiderna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till nytt arkivreglemente,
att, om behov föreligger, i ägardirektiv eller bolagsordning fastslå att
arkivreglemente beslutad av kommunfullmäktige även gäller för respektive bolag,
att ge uppdrag till respektive myndighet att, i överenstämmelse med
reglementet, utse arkivansvarig.
Underlag
1. Jämförelse befintligt och nytt reglemente.
2. Förslag på reglemente.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 29.
4. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 69.
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§ 55
Partistöd 2017
KS/2017:47

104

Kommunfullmäktige beslutar
att utbetala partistöd för 2017 till partier representerade i kommunfullmäktige enligt följande;
Arbetarpartiet socialdemokraterna
507 068 kr.
Vänsterpartiet
224 168 kr.
Nya Moderaterna
224 168 kr.
Miljöpartiet de gröna
139 298 kr.
Norrbottens Sjukvårdsparti
82 718 kr.
Malmfältens Väl
82 718 kr.
Sverigedemokraterna
82 718 kr.
att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110.
Ärendebeskrivning
Föreligger fastställande av partistöd för år 2017. Partistödet betalas ut
årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige.
Utbetalning av partistöd för år 2017
Arbetarpartiet socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Nya Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Norrbottens Sjukvårdsparti
Malmfältens Väl
Sverigedemokraterna

507 068 kr.
224 168 kr.
224 168 kr.
139 298 kr.
82 718 kr.
82 718 kr.
82 718 kr.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna täcks inom ram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd för 2017 till partier representerade i kommunfullmäktige enligt följande;
Arbetarpartiet socialdemokraterna
507 068 kr.
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Vänsterpartiet
Nya Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Norrbottens Sjukvårdsparti
Malmfältens Väl
Sverigedemokraterna

224 168 kr.
224 168 kr.
139 298 kr.
82 718 kr.
82 718 kr.
82 718 kr.

att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 30.
2. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 70.
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§ 56
Flyktingmedel ur de s.k. "välfärdsmiljarderna" 2017-2020
KS/2016:785

047

Kommunfullmäktige beslutar
att fr o m 2017 års budget i resultatbudgeten lägga till en kostnadspost
på verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” med ansvar 80, motsvarande
storleken på ”flyktingdelen” för respektive år under åren 2017-2020. För
2017 uppgår denna budgetpost till 7 507 tkr,
att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om och anvisa medel ur
denna budgetpost till de nämnder som söker och beviljas anslag.
Ärendebeskrivning
De belopp av de s k ”välfärdsmiljarderna” som avser flyktingsituationen
är nu fastställda vad avser beloppsfördelningen på respektive kommun
för budgetåret 2017. Gällivare tilldelas 7 507 195 kronor för 2017. Detta
belopp kommer att trappas ned åren 2019-2020 för att 2021 vara nere
på 0. Vid nedtrappningen ökas i stället de generella statbidragen i kronor
per invånare.
I resultatbudgeten inkluderas nu under posten skatte- och bidragsintäkter även flyktingdelen och ökningen av de generella bidragen i
kronor per invånare. För 2017 uppgår dessa två delar tillsammans till
11 288 723 kronor.
Då flyktingdelen avses täcka kostnader kring flyktinghanteringen som ej
täcks av annan finansiering som kan rekvireras behöver ett belopp motsvarande flyktingdelen även budgeteras på kostnadssidan i resultatbudgeten.
Ekonomiska konsekvenser
Budgetposten finaniseras med erhållet generellt statsbidrag för ändamålet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fr o m 2017 års budget i resultatbudgeten lägga till en kostnadspost
på verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” med ansvar 80, motsvarande
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storleken på ”flyktingdelen” för respektive år under åren 2017-2020. För
2017 uppgår denna budgetpost till 7 507 tkr,
att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om och anvisa medel ur
denna budgetpost till de nämnder som söker och beviljas anslag.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 32.
2. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 72.
Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar
att fr o m 2017 års budget i resultatbudgeten lägga till en kostnadspost
på verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” med ansvar 80, motsvarande
storleken på ”flyktingdelen” för respektive år under åren 2017-2020. För
2017 uppgår denna budgetpost till 7 507 tkr,
att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om och anvisa medel ur
denna budgetpost till de nämnder som söker och beviljas anslag.
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§ 57
Motion av Johannes Sundelin (S) och Anna-Karin Hogeland (S)
- Aktiviteter under sommaren för barn och ungdomar
KS/2016:505

626

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att aktiviteterna redan är
anordnade med hjälp av statliga medel.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från socialdemokratiska partiet, Johannes Sundelin
(S) och Anna-Karin Hogeland (S), med förslag om aktiviteter under
sommaren för barn och ungdomar.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att ge barn-, utbildning- och kulturförvaltningen i uppdrag att anordna
sommarlovsaktiviteter
för barn mellan 6 - 15 år i syfte att möjliggöra mötesplatser och kontaktytor för att underlätta integration samt skapa en meningsfull fritid för alla
ungdomar.
Att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen ser över möjligheten att
söka statliga pengar för satsningar på dessa aktiviteter.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) lämnar
bidrag till landets kommuner för att anordna kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
Inför sommaren 2016 har Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
rekvirerat 137 637 kr; det belopp som tilldelats kommunen enligt MUCF:s
fördelningsnyckel.
Under sommaren 2016 anordnas bland annat kostnadsfria läger och
kostnadsfri barngympa med hjälp av dessa medel. Aktiviteterna och dess
effekter kommer att redovisas under oktober månad.
Kommunstyrelsen beslutade 24 oktober 2016 § 309
att återremittera ärendet för att kompletteras med redovisningen från
barn-, utbildning- och kulturnämnden på gjorda sommaraktiviteter.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att aktiviteterna redan är
anordnade med hjälp av statliga medel.
Underlag
1. Motion.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-09-06 § 97.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 § 213.
4. Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 309.
5. Slutrapport.
6. Redovisning.
7. Utvärdering.
8. Granskningsintyg.
9. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 77.
Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Karl-Erik Taivalsaari (V)
att avslå motionen med hänvisning till att aktiviteterna redan är
anordnade med hjälp av statliga medel.
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§ 58
Motion av Erik Johansson (S), Birgitta Larsson (S) och Lena Lindberg (S)
- Gällivares nya idrottscentrum
KS/2015:765

821

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänsyn till redan pågående uppdrag.
Ajournering kl. 17.05-17.10.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet:
Vår ståndpunkt är att det är av stor betydelse att ha ett samlat kombinerat idrottscentrum då det finns många fördelar med det. Ur ekonomisk
och hållbarhetsaspekt samt att kunna samnyttja drift, synenergieffekter,
underhåll mm. Men att även bidra till bra möjligheter för barn och ungdomar till ett ökat idrottsutövande. Vi anser att bästa platsen att anlägga
detta samlade idrottscentrum är på Stationsområdet, där det också går
att anlägga många parkeringsplatser, samtidigt som det är nära till tågoch bussförbindelser.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna vill föra följande till protokollet:
Sverigedemokraterna anser att ett sammanhållet idrottscentrum i enlighet med motionärens förslag hade varit att förorda då det finns stora
positiva synergieffekter med detta.
Sverigedemokraterna anser emellertid att badhuset/äventyrsbadet skall
brytas ut ur förslaget då vi förordar en lösning på annan attraktiv plats
som en strategisk satsning för besöksnäringen.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har inkommit med en motion om att se över möjligheterna till att anlägga ett sammanhållet idrottscentrum, med fullständig
ersättning för Sporthallens och Gunillaskolans lokaler, men som även ska
inrymma badhus, friidrottsanläggning m.m.
Arbetet med att återskapa de lokalytorna som försvinner i Malmberget
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inryms till största del i projektet Multiaktivitetshuset. Multiaktivitetshuset
härstammar från utredningen/projektet Dundret City,(KS2013:516-299)
där det från början var tal om att samtliga kommunala verksamhetslokaler från Malmberget skulle ersättas inne Gällivare centrum.
Det handlade då om ett Kunskapshus, ett Multiaktivitetshus, samt en
Ishall.
Sedan Dundret City antogs har en del förutsättningar ändrats, bl.a. så
har Ishallen flyttats norr om E45an, från Multiaktivitetshuset har en
fullstor bollplan lyfts ur och placeras istället i Friidrottshallen som
planeras på kv. Vägmästaren, en stor konferenslokal lyfts även den ut
från Multiaktivitetshuset och placeras nu i Kunskapshuset.
För att hantera de nya förutsättningarna för Multiaktivitetshuset kommer
ett programarbete att påbörjas under 2017.
Utöver detta pågår ett programarbete, samt en detaljplaneprocess för att
möjliggöra en byggnation av en friidrottsanläggning inom kv Vägmästaren (KS/2015:166-821). Friidrottshallen kommer b.la att inrymma en
200m rundbana och den fullstora bollplanen som lyfts ut från Multiaktivitetshuset.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänsyn till redan pågående uppdrag.
Underlag
1. Motion angående Gällivares nya idrottscentrum.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-09 § 23.
3. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 78.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Magnus Johansson (S) och
Tomas Junkka (S)
att bifalla motionen.
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Karl-Erik Taivalsaari
(V), Fredric Olofsson (MaV) och Lars Alriksson (M)
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att avslå motionen med hänsyn till redan pågående uppdrag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Maria Åhlén m.fl. förslag mot Bernt Nordgren m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Bernt Nordgren
m.fl. förslag.
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§ 59
Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Kommunala
bostäder och diskriminering
KS/2016:896

271

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med motivering att förtur i bostadskön till nyanlända
är möjligt i enlighet med likställighetsprincipen. Sakliga skäl finns för en
eventuell förtur med anledning av den lagstiftning som gör kommunen
skyldig att bosätta nyanlända.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har 2016-12-12 inkommit med en motion gällande
kommunala bostäder och diskriminering. Motionärerna påtalar att boendesituationen i Gällivare är mycket ansträngd med bostadskö upp emot
tio år beroende på lägenhetstyp och att en konsekvens av detta är att
unga vuxna väljer att lämna kommunen. Vidare påtala motionärerna att i
kölvattnet från den så kallade ”flyktingkrisen” har en del kommuner i
Sverige beslutat att införa ett förturssystem gällande bostadsfördelning
till nyanlända flyktingar och att i vissa fall har man beslutat att en stipulerande del av allmännyttans bestånd ska vara reserverad enkom för
denna grupp. Motionärerna påtalar att sverigedemokraterna anser att
detta är ett brott mot likställighetsprincipen och att denna form av positiv
särbehandling av en grupp har en direkt diskriminerande verkan på andra
grupper i samhället. Sverigedemokraterna Gällivare föreslår därför kommunfullmäktige besluta att kommunala bostadsbolaget TOP-bostäder inte
ska tillåta att nyanlända flyktingar ska medges annan förtur i bostadskön
än vad som medges av de förtursregler som gäller för övriga medborgare
samt att kommunala bostadsbolaget TOP-bostäder inte skall tillåtas
reservera en del av bostadsbeståndet till förmån för denna grupp.
Lagstiftning
Den 1 mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen) i kraft. Enligt bosättningslagen är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning.
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I kommunallagen (1991:900) 2 kap 2 §, likställighetsprincipen, framgår
det att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen i likställighetsprincipen innebär att invånare kan behandlas olika om det finns sakliga
skäl för det och objektiv grund.
Bedömning
Bedömningen är att bostäder till nyanlända inte strider mot kommunallagen utan är nödvändigt för att uppfylla bosättningslagen. Kommunen
har skyldighet att ta emot nyanlända för bosättning enligt lag och det
finns därför sakliga och objektiva skäl för att medge förtur till denna
grupp som omfattas av bosättningslagen. Kommunen har inte möjlighet
att överklaga mottagandet av nyanlända enligt bosättningslagen.
Ekonomiska konsekvenser
Ökad befolkningsmängd kräver mer bostäder vilket kan innebära
kostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nyanlända barnfamiljer får bostad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med motivering att förtur i bostadskön till nyanlända
är möjligt i enlighet med likställighetsprincipen. Sakliga skäl finns för en
eventuell förtur med anledning av den lagstiftning som gör kommunen
skyldig att bosätta nyanlända.
Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 33.
3. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 79.
Yrkande
Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)
att bifalla motionen.
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S) och
Claes Danell (S)
att avslå motionen med motivering att förtur i bostadskön till nyanlända
är möjligt i enlighet med likställighetsprincipen. Sakliga skäl finns för en
eventuell förtur med anledning av den lagstiftning som gör kommunen
skyldig att bosätta nyanlända.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Eric Palmqvist m.fl. förslag mot Stefan Ovrell m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stefan Ovrell
m.fl. förslag.
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§ 60
Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Kulleporten
KS/2016:690

512

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet då anledningen till varför snöröjning inte skulle
vara möjlig med föreslagen lösning på något sätt har redovisats.
Ajournering kl. 19.05-19.10.
Ärendebeskrivning
Motionen belyser en GC-väg (gång- och cykelväg) som inte är avskild
från fordonstrafik med förslag på åtgärd. Förslaget är ej genomförbart ur
ett snöröjningsperspektiv. Denna punkt är medtagen för utredning i väginventeringen som genomfördes under sommaren 2016.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen då presenterad åtgärd inte går att genomföra.
Underlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämnden 201-01-10 § 19.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 34.
4. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 80.
Yrkande 1
Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)
att bifalla motionen.
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att avslå motionen då presenterad åtgärd inte går att genomföra.
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Yrkande 2
Eric Palmqvist (SD) yrkar
att återremittera ärendet då anledningen till varför snöröjning inte skulle
vara möjlig med föreslagen lösning på något sätt har redovisats.
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 avgöras vid dagens
sammanträde.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Mattias Liinanaki röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Eric Palmqvist röstar Nej.
Efter uppropet finner ordföranden att 21 Ja-röster och 12 Nej-röster 8
frånvarande har avgetts. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eric Palmqvist.
Voteringslista bilägges protokollet.
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§ 61
Motion av Birgitta Larsson (S), Ulf Normark (S) och Claes Danell (S)
- Upprustning och underhåll av vägen upp till Dundret, den s.k.
"Femmanvägen"
KS/2016:646

311

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen,
att motionen hänskjuts till budgetberedning för 2018.
Ärendebeskrivning
Motion inkommen angående underhåll och förbättring av ”Femmanvägen”. Motionen belyser att vägens skick måste säkerställas och förbättras. Underhåll sker löpande av teknikavdelningen. Inventering av
kommunens vägnät i tätort är gjord sommar/höst 2016. Underlag är
insamlat för berörd väg. Kostnadsestimering och åtgärdsförslag för
eventuell investering kvarstår att göras för ”Femmanvägen”.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att motionen hänskjuts till budgetberedning för 2018.
Underlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämnden 2016-12-06 § 223.
3. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 18.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 35.
5. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 81.
Yrkande
Claes Danell (S) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS) och
Eric Palmqvist (SD)
att bifalla motionen,
att motionen hänskjuts till budgetberedning för 2018.
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§ 62
Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Fler platser på
nya äldreboendet II (Vassara)
KS/2016:401

734

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen då de föreslagna åtgärderna är redan beslutade eller
påbörjade.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna Gällivare framför i sin motion att de anser att det
nya äldreboendet (ersättningslokal för Lövberga) ska planeras med
betydligt mer platser än vad som försvinner från Malmberget med
hänvisning till den åldrande befolkningen. I motionen lyfts även behovet
att planera fler servicelägenheter till äldre med stora hjälpbehov.
Socialnämnden vill utifrån motionen framföra att Kommunfullmäktige
beslutat (KF/§ 4 2015-01-26) att ersättningsbyggnad II för Lövberga bör
avse byggnad med 80-85 boendeplatser. Socialnämnden har inte kvar
några sk. servicelägenheten utan samtliga boendeplatser avsedda för
äldre är vård- och omsorgsboendeplatser. Det pågår dock en förstudie för
att utreda möjligheten att öppna ett fullgott trygghetsboende i Gällivare
kommun som är avsedd för personer som är minst 70 år gamla.
Ekonomiska konsekvenser
Upprättande av ersättningsbyggnad II för Lövberga har betydande
ekonomiska konsekvenser. Uppskattning av ekonomiska konsekvenser
för trygghetsboende finns ej att tillgå.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser då beslutet avgränsas till äldre personer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen då de föreslagna åtgärderna är redan beslutade eller
påbörjade.
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Underlag
1. Motion - Fler platser på nya äldreboendet II.
2. Socialnämnden 2016-11-08 § 106.
3. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 82.
Yrkande
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att bifalla motionen.
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar med instämmande av Bernt
Nordgren (NS)
att avslå motionen då de föreslagna åtgärderna är redan beslutade eller
påbörjade.
Propositionsordning
Ordförande ställer Paula Palmqvists förslag mot Katinka Sundqvist
Apelqvist m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Katinka Sundqvist Apelqvist m.fl. förslag.
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§ 63
Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Hundrastgård i
Gällivare
KS/2016:310

820

Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad med anledning av samhällsbyggnadsförvaltningens pågående projektering av Sjöparken som innehåller en
hundrastgård.
Ärendebeskrivning
Motion inkommen om anläggande av hundrastgård/fält inom Gällivare
tätort. Service- och tekniknämnden föreslog kommunfullmäktige besluta
att motionen om hundrastgård/hundrastfält anses besvarad med anledning av att frågan är aktualiserad i den pågående utredningen av sjöparksområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 188 beslutade att återremittera ärendet till service- och tekniknämnden med förtydligande av
svaret på motionen.
I Samhällsbyggnadsförvaltningens pågående projektering av Sjöparken
finns planer på att anlägga en hundrastgård.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad med anledning av samhällsbyggnadsförvaltningens pågående projektering av Sjöparken som innehåller en
hundrastgård.
Underlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämnden 2016-06-16 § 139.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 188.
4. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 20.
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5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 37.
6. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 83.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att motionen anses besvarad med anledning av samhällsbyggnadsförvaltningens pågående projektering av Sjöparken som innehåller en
hundrastgård.
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§ 64
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Lapplands Kommunalförbunds
Gymnasienämnd
KS/2014:558

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Gerd Siverhall (S) till ledamot och Rolf Häggqvist (S) till
ersättare i Lapplands Kommunalförbunds Gymnasienämnd.
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Lapplands Kommunalförbunds
Gymnasienämnd efter Johannes Sundelin (S). Föreligger val för tiden
13 mars 2017 – 31 augusti 2018.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Gerd Siverhall (S) till ledamot och Rolf Häggqvist (S) till
ersättare i Lapplands Kommunalförbunds Gymnasienämnd.
Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning
2. Kommunfullmäktige 2016-12-12 §
3. Kommunfullmäktige 2017-02-06 §
4. Kommunfullmäktiges valberedning

2016-12-05 § 40.
267.
19.
2017-03-02 § 12.
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§ 65
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i valnämnden
KS/2014:624

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Carina Engman (S) till ledamot och lämna ersättaren vakant (S)
i valnämnden.
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i valnämnden efter Monica Öjemalm
(S) upptas till behandling. Föreligger val för perioden 13 mars 2017 –
31 december 2018.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Carina Engman (S) till ledamot och lämna ersättaren vakant (S)
i valnämnden.
Underlag
1. Kommunfullmäktige 2017-02-06 § 23.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-03-02 § 13.
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§ 66
Fyllnadsval av ledamot i Gällivare Energi AB
KS/2014:595

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Jan-Anders Perdal (V) till ledamot i Gällivare Energi AB.
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval av ledamot i Gällivare Energi AB efter Lars Nilsson (V) upptas
till behandling. Föreligger val för perioden 13 mars 2017 – 31 december
2018.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Jan-Anders Perdal (V) till ledamot i Gällivare Energi AB.
Underlag
1. Kommunfullmäktige 2017-02-06 § 25.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-03-02 § 14.
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§ 67
Fyllnadsval av vice ordförande i Gällivare Energi AB
KS/2014:595

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Jan-Anders Perdal (V) till vice ordförande i Gällivare Energi AB.
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval av vice ordförande i Gällivare Energi AB efter Lars Nilsson (V)
upptas till behandling. Föreligger val för perioden 13 mars 2017 – 31 december 2018.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Jan-Anders Perdal (V) till vice ordförande i Gällivare Energi AB.
Underlag
1. Kommunfullmäktige 2017-02-06 § 26.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-03-02 § 15.
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§ 68
Fyllnadsval av godeman enligt fastighetsbildningslagen
KS/2014:594

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Jan-Anders Perdal (V) till gode man enligt fastighetsbildningslagen.
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval av gode man enligt fastighetsbildningslagen efter Lars Nilsson
(V) upptas till behandling. Föreligger val för perioden 13 mars 2017 –
31 december 2018.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Jan-Anders Perdal (V) till gode man enligt fastighetsbildningslagen.
Underlag
1. Kommunfullmäktige 2017-02-06 § 28.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-03-02 § 16.
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§ 69
Tillfälligt entledigande och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande
i socialnämnden
KS/2014:614

102

Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Katinka Sundqvist Apelqvist (V) som ordförande under tiden
13 mars – 30 juni 2017,
att entlediga Marina Eriksson (M) som vice ordförande under tiden
13 mars – 30 juni 2017,
att utse Marina Eriksson (M) till ordförande under tiden 13 mars – 30 juni
2017,
att utse Katinka Sundqvist Apelqvist till vice ordförande under tiden
13 mars – 30 juni 2017,
att från 1 juli 2017 gäller tidigare beslut från kommunfullmäktige
2014-12-08 § 172.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande Katinka S Apelqvist (V) begär entledigande
från sitt uppdrag som ordförande i socialnämnden under tiden 1 mars
2017 – 30 juni 2017 pga förändrad tjänstgöring med utökat ansvar.
Förslaget är att under tiden fr o m 1 mars 2017 – 30 juni inträder Marina
Eriksson (M) som ordförande och Katinka S Apelqvist som vice ordförande i socialnämnden. Från 1 juli 2017 återgår de till uppdrag enligt
tidigare val i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att entlediga Katinka Sundqvist Apelqvist (V) som ordförande under tiden
13 mars – 30 juni 2017,
att entlediga Marina Eriksson (M) som vice ordförande under tiden
13 mars – 30 juni 2017,
att utse Marina Eriksson (M) till ordförande under tiden 13 mars – 30 juni
2017,
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att utse Katinka Sundqvist Apelqvist till vice ordförande under tiden
13 mars – 30 juni 2017,
att från 1 juli 2017 gäller tidigare beslut från kommunfullmäktige
2014-12-08 § 172.
Underlag
1. Skrivelse 2017-02-28.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-03-02 § 17.
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§ 70
Delgivningar
KS/2017:19

101

Kommunfullmäktige beslutar
att presidiet tar med sig frågan om hur granskningsrapporterna ska
hanteras,
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delgivningar
1. KS 2017:30/107
Protokoll från Lappland Kommunalförbunds direktionsmöte 2016-12-21.
2. KS 2017:51/007
Revisorerna har den 14 februari 2017 lämnat en granskningsrapport om
styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2016.
3. KS 2017:213/007
Revisorerna har den 14 februari 2017 lämnat en granskningsrapport om
Granskning – beredskap avseende EKO-frågor.
4. Ks 2017:212/007
Revisorerna har den 14 februari 2017 lämnat en granskningsrapport om
Samhällsomvandlingen – Intern kontroll mot bakgrunden av ekonomisk
påverkan.
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§ 71
Interpellation av Birgitta Larsson (S) - Detaljplan Repisvaara gällande infrastruktur på området
KS/2017:240

310

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde
10 april 2017.
Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S) har inkommit med en interpellation angående
detaljplan Repisvaara gällande infrastruktur på området.
Underlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.
Interpellationsförfrågan
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen
får ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 10 april
2017.
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§ 72
Interpellation av Birgitta Larsson (S) - Flygplatsens stängning sommaren
2017
KS/2017:247

533

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde
10 april 2017.
Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S) har inkommit med en interpellation angående
flygplatsens stängning sommaren 2017.
Underlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.
Interpellationsförfrågan
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen
får ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 10 april
2017.
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§ 73
Motioner 2017
KS/2017:21

101

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning.
Ärendebeskrivning
Fram till kallelsens utskick har följande motion inkommit;
Motion av Bror Wennström (MaV) – Utländska riskkapitalbolags inblandning i kommunens vård – omsorgspolitik. KS 2017:250/701.
Motion av Fredric Olofsson (MaV), Anneli Isaksson (MaV) Bror Wennström
(MaV) – Kommunalt huvudmannaskap på Repisvaara mitt.
KS 2017:282/250.
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X

X

Larsson, Birgitta

Öqvist, Frank

Eriksson, Monica

Kl. 10.00-16.15,
§§ 43-50, 52, 54-55

Kl. 10.00-15.30,
§§ 43-48,52,54-55

Kl. 10.00-18.00. §§ 43-58

Kl. 11.00-20.00, §§ 46-73

X

X

X

X

2

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2017-03-13
Ärenden: §§ 43-73

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 50
§ 60
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter

Wäppling, Jeanette

V

F

Eriksson, Stig

V

N

X

X

Taivalsaari, Karl-Erik

V

N

X

X

Sundqvist-Apelqvist,Katinka Kl. 17.00-20.00,
§§ 59-73

V

F

Fagerlönn, Pernilla

V

N

X

X

Lehtipalo, Henrik

V

N

X

X

Öderyd, Isabelle

V

F

Ölvebo, Henrik

MP

N

X

X

Liinanki, Mattias Kl. 15.00-20.00,
§§ 49-51,53,56-73

MP

F

X

X

Nyman, Dagmar

MP

N

X

X

MP

N

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. 10.00-16.00,
§§ 43-48,52,54-55

MaV

N

Olofsson, Fredric

MaV

N

X

X

Ovrell, Stefan

Kl. 10.00-18.50, §§ 43-59

X

3

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2017-03-13
Ärenden: §§ 43-73

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 50
§ 60
§
§
ja nej Ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Martinsson, Michael

M

F

Henriksson, Amy

M

F

M

N

Wahlström, Anna Maria

M

F

Normark, Tony

S

T

X

Eriksson, Vivi

S

T

X

X

Furskog, Laila

S

T

X

X

Tina, Kent

S

F

Hellström, Monica

S

T

X

X

Johansson, Magnus

S

T

X

X

Johansson, Lars-Erik

S

T

X

X

Burman, Anna

S

N

S

F

V

T

X

Lehtipalo, Ann-Christin

V

T

X

X

Haarala, Ove

V

T

X

X

Forsberg, Kristina

V

T

Olofsson, Simon

MP

F

Pettersson, Andreas

MP

F

Johansson, Nicklas

NS

N

NS

N

Wahlström, Per

N kl. 10.00-18.00
T kl. 18.00-20.00, §§ 59-73

Kl. 10.00-18.50, §§ 43-59

N kl. 10.00-12.00

Karlsson, Tommy

Väyrynen, David

Eriksson, Göte

T kl. 10.00-17.00, §§ 43-58

N kl. 10.00-17.10

X

4

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2017-03-13
Ärenden: §§ 43-73

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 50
§ 60
§
§
ja nej Ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Isaksson, Anneli N kl. 10.00-16.00
MaV
T kl. 16.00-20.00, §§ 49-51,53,56-73

N

Isaxon, Gun

N

N kl. 10.00-17.45

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

MaV

X

22

X

18

1 Frånvarande

21

12

8 Frånvarande

