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§ 141
Godkännande av dagordning
KS/2017:20

101

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna dagordningen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om godkännande av dagordning.
Två ärenden har tillkommit:
27. Entledigande av ordförande för socialnämnden.
28. Fyllnadsval av ordförande i socialnämnden.
Det innebär att Motioner 2017 flyttas sist och blir ärende 29 på dagordningen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (46)

2017-06-20

Kommunfullmäktige

§ 142
Information från revisorerna
KS/2017:18

007

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I revisorernas reglemente § 21 ska revisorerna löpande redovisa resultatet av sin granskning till fullmäktige.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information från revisorerna.

Utdragsbestyrkande
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§ 143
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.
Lennart Johansson informerar om;
- Förstudie Vassaraträsk – Sandviken
- Programarbete äldreboende II
- F-6 skola och förskola Repisvaara
- Forsen projektering
- Ny förskola mellanområdet detaljprojektering
- Friidrottshall förstudie
- Detaljplan Vägmästaren
- Detaljplan Överläraren 1
- Kunskapshuset detaljprojektering
- Is- och evenemangsarena
- System/detaljprojektering Sjöparken parkområde
- Program Multiaktivitetshuset
- GCSS-tunnel E 45 Repisvaara
- GC-väg Repisvaara – Dundret
- Detaljplan Gällivare 76:1 (fd 12:59)
- Detaljplan Hasseln
- Kommunalhemmet 5 och 6
- Vassara 10
- Exploateringsprojekt Silfwerbrandshöjden
- Detaljplan Andra Sidan (Gällivare 4:18 m.fl.)
- Detaljplan Borgargatan
- Treenigheten E 45/handel-, lager och kontorsområde.

Utdragsbestyrkande
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§ 144
Ändring av bolagsordning Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget
AB
KS/2017:497

107

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bolagsordningarna för Inlandsbanan AB, Destination
Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.
Ärendebeskrivning
Vid bolagsstämmorna för Inlandsbanan AB och de av bolaget ägda bolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB den 9 maj antogs
nya bolagsordningar för bolagen. Förändringarna rör kommunernas yttranderätt i frågor av principiell betydelse, ändringar i styrelsernas sammansättning samt ändrade tider för kallelser och handlingar inför årsstämmor.
Förändringarna i bolagsordningarna är föranledda av en organisationsförändring i styrelsearbetet för att uppnå bättre samordning inom Inlandsbanan AB:s verksamhetsområde.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga kända kommunalekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna bolagsordningarna för Inlandsbanan AB, Destination
Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.
Underlag
1. Årsmöteshandlingar Inlandstinget 9-10 maj.
2. Bolagsordningar för Inlandsbanan AB, Destination Inlandsbanan AB,
Inlandståget AB.
3. Kommunstyrelsen 2016-06-01 § 182.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S)
att godkänna bolagsordningarna för Inlandsbanan AB, Destination
Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.

Utdragsbestyrkande
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§ 145
Antagande detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1
friidrottsarena och bostäder
KS/2016:852

214

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1,
friidrottsarena och bostäder.
Reservation
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Aktuell detaljplan omfattar fastigheten Vägmästaren 1 samt del av
Gällivare 76:1. Planområdet ligger i Gällivare tätorts nordöstra del och
omfattar cirka 3 hektar. Avståndet till centrum är cirka 1 kilometer.
Inom fastigheten Vägmästaren 1 ligger verksamhetshallar för väganläggningsverksamhet. Planområdet avgränsas i söder av Messhedsvägen och
denna mark är del av fastigheten Gällivare 76:1. Söder om planområdet
finns ett mindre avgränsat skogsparti och Hedskolan.
Norra delarna av planområdet består av del av fastigheten Gällivare
76:1. Denna del av planområdet omfattar del av ett större sammanhängande tallskogsområde. Öster om planområdet finns bostäder. Planområdet avgränsas i väster av Vinbärsvägen. På andra sidan vägen finns friliggande bostäder i två plan.
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av friidrottsarena samt att möjliggöra för tillkommande bostäder.
Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) och användningen bostäder är förenlig med den fördjupade
översiktsplanen medan användningen friidrottsarena inte helt är förenlig
med den fördjupade översiktsplanen. Planen har varit utställd för granskning under tiden 28 mars till och med 20 april 2017.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Kommunen bekostar planarbetet samt genomförandet av detaljplanen för
friidrottsarenan. För genomförandet av delen som är reglerad för bostäder bekostar exploatör.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya bostäder och en friidrottshall bedöms påverka barn och ungdomar
positivt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1,
friidrottsarena och bostäder.
Underlag
1. Antagandehandling Plankarta.
2. Antagandehandling Planbeskrivning.
3. Antagandehandling Granskningsutlåtande.
4. Trafik- och parkeringsutredning.
5. Bullerutredning.
6. PM Dagvattenutredning.
7. PM Geoteknik.
8. MUR.
8.1 Underlag 1 JB2.
8.2 Underlag 2 Radonanalys.
8.3 Underlag 3 Siktanalys.
8.4 G-10-1-001.
8.5 G-10-2S-001.
8.6 G-10-2S-002.
9. Samrådsredogörelse.
10. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-05-22 § 84.
11. Kommunstyrelsen 2016-06-01 § 184.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP),
Lars Alriksson (M), Nicklas Johansson (NS) och Bror Wennström (MaV)
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1, friidrottsarena och bostäder.

Utdragsbestyrkande
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Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD), Ulf
Normark (S) och Paula Palmqvist (SD)
att Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1 skall detaljplaneläggas för
endast bostadsbebyggelse.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag mot Birgitta Larssons
m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette
Wäpplings m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Medling mellan Gällivare kommun och LKAB med anledning av utestående frågor
KS/2017:321

106

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse, mellan Gällivare kommun och
LKAB, med anledning av medlarens förslag till ersättning.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Ks beslutade, 2017-03-27, § 115, att ställa sig positiv till den av medlaren, Sten Heckscher, föreslagna ersättningen om 60 000 000 kronor.
Därest båda parterna, LKAB och kommunen, var positiv till den av medlaren föreslagna ersättningen, skulle särskild överenskommelse upprättas
som, i kommunens fall, skall godkännas av kommunfullmäktige.
Båda parterna har meddelat medlaren att de är positiv till den av medlaren föreslagna ersättningen.
Förslag till överenskommelse har upprättats innebärande att LKAB skall
utge en ersättning om 60 000 000 kronor. De frågor som var föremål för
medling var huruvida merkostnader avsåg ersättning för parkeringar,
gator och torg samt ersättning för uppförande av ny ishall.
Överenskommelsen innebär att de frågor som var föremål för medlingsuppdraget är slutligt avgjorda.
Ekonomiska konsekvenser
Utbetalningen av ersättningen skall ske i enlighet med den tidsplan för
utbetalning som beslutades i samband med att parterna träffade avtal
om ersättning för verksamhetslokaler, november 2016.
Utbetalningen av ersättningen skall ske under 2023. Ersättningen skall
vid utbetalningstidpunkten justeras med det index som följer av, tidigare
tecknat, om verksamhetslokaler.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till överenskommelse, mellan Gällivare kommun och
LKAB, med anledning av medlarens förslag till ersättning.
Underlag
1. Förslag till överenskommelse
2. Kommunstyrelsen 2017-05-08 § 153.
3. Kommunstyrelsen 2017-03-27 § 115.
4. Kommunstyrelsen 2016-06-01 § 185.
Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Bror Wennström (MaV),
Stefan Ovrell (MP) och Henrik Ölvebo (MP)
att godkänna förslag till överenskommelse, mellan Gällivare kommun och
LKAB, med anledning av medlarens förslag till ersättning.

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Omdisponering från sandmagasin till ny tankstation Lapland Airport
KS/2017:430

042

Kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 1 317 000 kronor från projekt 71058 ansvar 1206 till
ansvar 1206.
Ärendebeskrivning
Vid Gällivare flygplats/Lapland Airport äger Air BP flygbränsleanläggningen. I detta ingår även att de innehar miljötillståndet och ansvaret för
skötsel och underhåll. På uppdrag från Air BP fungerar flygplatsen som
föreståndare för anläggningen i den dagliga verksamheten som tankställe
för flygbränsle. I och med att Air BP sett över sin framtida verksamhet i
Sverige så har de lämnat ett förslag till flygplatsen vad gäller ansvarsfördelningen av kostnaderna för en ny och modern bränsleanläggning.
Förslaget innebär att Gällivare kommun skulle finansiera markkonstruktionen (invallning i betong) med oljeavskiljare samt en takkonstruktion.
Air BP skulle för egen del fortsätta att inneha miljötillstånd och ansvar för
bränsleanläggningen inklusive cisterner och hydrantanläggningen som
möjliggör tankning av luftfartyg på respektive uppställningsplats (platta).
Service- och teknikförvaltningen föreslår att överskottet från investeringsobjektet Sandmagasin Lapland Airport 1 317 tkr omdisponeras till
projektet Ny tankstation Lapland Airport.
Ekonomiska konsekvenser
Omdisponering inom befintliga budgetramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 1 317 000 kronor från projekt 71058 ansvar 1206 till
ansvar 1206.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2017-04-25 § 55.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 148.
3. Kommunstyrelsen 2016-06-01 § 186.
Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att omdisponera 1 317 000 kronor från projekt 71058 ansvar 1206 till
ansvar 1206.

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Omdisponering av anslag snöslunga till sop- och blåsaggregat m.m.
Lappland Airport
KS/2017:429

042

Kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 1 400 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt 71006 ansvar 1206,
att omdisponera 600 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till projekt toalettserviceutrustning ansvar 1206.
Ärendebeskrivning
Gällivare flygplats har i investeringsbudget 2017, 2,5 mkr för inköp av ett
nytt sopblåsaggregat. Denna summa är endast för själva aggregatet. När
prisförfrågan tagits på aktuell utrustning som förberedelse inför upphandling har framkommit att det system som funnits på flygplatsen inte
längre tillverkas. Istället tillverkas numera endast helintegrerade aggregat eller aggregat med anpassat fordon för vändskiva på ramen. Det
ekonomiskt mest fördelaktiga för flygplatsen av dessa beskrivna system
är det med vändskiva. För en komplett sop/blås aggregat med dragbil
och plog uppskattas priset att bli ca 3,9 mkr.
Detta innebär att det saknas 1,4 mkr för att kunna genomföra investeringen. I och med detta så har flygplatsen sett sig nödgad att se över
maskinsidan och dess behov av uppgradering de kommande åren. Utifrån
detta är förslaget att inte genomföra investeringen i en ny snöslunga
2016 och försöka hålla igång den befintliga utrustningen ytterligare ett
antal år. Istället föreslås att 1,4 mkr av totalt 2,0 mkr i investeringsbudget 2016 överförs till investeringen av nytt komplett sop/blåsekipage
2017.
En service som efterfrågats under lång tid från olika operatörer är möjligheten att tömma toaletter ombord på flygplanen. Detta har inte varit
möjligt, inte bara för att utrustning saknats, utan också för att vi dragits
med restriktioner vad våra avloppsbäddar har fått ta emot. Problemet är
den blåvätska som fylls i toalettankarna inför flygningarna. I och med att
vi får kommunalt VA under 2017 kommer denna flaskhals att försvinna.

Utdragsbestyrkande
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Det som måste kompletteras då är övrig logistik med toalettvagn och
mottagningsstation. I första läget föreslås att en toalettserviceutrustning
införskaffas och finansieras ur kvarvarande anslag för ovan nämnda investering. Investeringen i toalettserviceutrustningen beräknas till totalt
0,6 Mkr.
När det gäller mottagningsstation för vidare distribution till Kavahedens
reningsverk avser flygplatsen att återkomma med ett äskande vid ett
senare tillfälle när en projektering genomförts.
Ekonomiska konsekvenser
Omdisponering inom befintliga budgetramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 1 400 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt 71006 ansvar 1206,
att omdisponera 600 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt toalettserviceutrustning ansvar 1206.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2017-04-25 § 56.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 149.
3. Kommunstyrelsen 2016-06-01 § 187.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att omdisponera 1 400 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt 71006 ansvar 1206,
att omdisponera 600 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt toalettserviceutrustning ansvar 1206.

Utdragsbestyrkande
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§ 149
Omdisponering för projekt rondell samt GC-väg Cellulosavägen
KS/2017:428

042

Kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 3 375 000 kr från projekt 242022 ansvar 120123 till
240022 ansvar 120123,
att ur rörelsekapitalet anvisa 4 740 000 kr till projekt 240022 ansvar
120123.
Ärendebeskrivning
Service- och teknikförvaltningen har för avsikt att göra en ombyggnation
på Cellulosavägen i korsningen med Oljevägen, där förvaltningen vill
bygga en rondell istället för dagens 4-vägskorsning. Korsningen har ett
högt trafikflöde med en VaDTTotal på 6 913 st. och en VaDTLastbilar på
780 st. Med tanke på den pågående samhällsomvandlingen kommer det
innebära att industri- och bostadsområdena i närheten av vägen kommer
växa i takt med att Malmberget blir mindre och där av kommer även trafikflödet bli ännu högre efter Cellulosavägen. I korsningen är det en
märkt hastighet på 50 km/h trotts detta har trafikmätningar visat att
medelhastighet på 53 km/h och en 85 percentil på 61 km/h. Korsningen
har även varit olycksdrabbad och sticker ut från övriga vägnätet i antal
olyckor enligt utdrag från STRADA.
I samband med ombyggnationen planerar kommunen att bygga en gång
och cykelväg för att göra det säkrare och lättare för oskyddade trafikanter att ta sig till handelsområdet. Vilket i dagsläget är en väldigt osäker
passage när oskyddade trafikanter får dela vägområdet med fordonstrafiken.
Ekonomiska konsekvenser
I dagsläget finns ca 3 875 tkr till projektet (500 tkr till rondellen och
3 375 tkr till GC-vägen).
Projektet har en kostnad som är beräknat till 9,7 miljoner kronor, vilket
inkluderar cirkulationsplats samt GC-väg och har blivit beviljade bidrag
från Länstransportplanen (Länsstyrelsen) på 48,9 % av kostnaden, maximalt 4 750 tkr under förutsättning att projektet utförs under år 2017.
På beräknad kostnad 9,7 mkr uppgår bidraget till 4 740 tkr.

Utdragsbestyrkande
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Nettotillskottet för att finansiera investeringen är 1 085 tkr.
Om inte medel erhålls så riskerar projektet att inte kunna påbörjas och
skjutas på framtiden samt att kommunen kommer bli tvungen att stå för
hela kostnaden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet kommer underlätta och göra det säkrare för barn och unga att
ta sig till Malmheden i och med att gångvägen kommer leda och separera
gående från fordonstrafiken.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 3 375 000 kr från projekt 242022 ansvar 120123 till
240022 ansvar 120123,
att ur rörelsekapitalet anvisa 4 740 000 kr till projekt 240022 ansvar
120123.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2017-04-25 § 57.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 150.
3. Kommunstyrelsen 2016-06-01 § 188.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (S)
att omdisponera 3 375 000 kr från projekt 242022 ansvar 120123 till
240022 ansvar 120123,
att ur rörelsekapitalet anvisa 4 740 000 kr till projekt 240022 ansvar
120123.
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§ 150
Reglemente för Krisledningsnämnden
KS/2017:298

003

Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till Reglemente för krisledningsnämnden.
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 reglemente föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till Reglemente för krisledningsnämnden.
Underlag
1. Förslag till Reglemente för krisledningsnämnden.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 151.
3. Kommunstyrelsen 2016-06-01 § 189.
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§ 151
TOP bostäder AB Begäran om kommunal borgen
KS/2017:449

107

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja TOP bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom
för egen skuld) med 140 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 484 540 540 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Jäv
Stig Eriksson (V), Stefan Ovrell (MP), Frank Öqvist (S), Eva Alriksson (M)
och Birgitta Heldeskog (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning
eller vid beslut.
Ärendebeskrivning
TOP bostäder AB har inkommit med begäran om utökad kommunal
borgen om 140 000 000 kronor avseende nyupplåning för att finansiera
nyproduktion av bostäder och övriga investeringar i befintliga fastigheter,
samt minskning av befintlig internkredit.
Ekonomiska konsekvenser
Vid ett beviljande av kommunal borgen kommer TOP bostäder AB att
kunna finansiera planerade investeringar och lösa sitt kortfristiga likviditetsbehov.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja TOP bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom
för egen skuld) med 140 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 484 540 540 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Underlag
1. TOP bostäder ABs begäran om borgen 2017-04-24
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 152.
3. Kommunstyrelsen 2016-06-01 § 190.
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Yrkande
Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V) och Eric Palmqvist (SD)
att bevilja TOP bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom
för egen skuld) med 140 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 484 540 540 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
därpå löpande ränta och kostnader.
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§ 152
Förvärv av aktier i Inera AB
KS/2017:323

106

Kommunfullmäktige beslutar
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet,
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal,
att förvärvet finansieras ur rörelsekapitalet.
Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av
e-hälsa och verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare
inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering.
Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB
har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting
och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare
anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den
7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av
aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att
köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting
och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom
ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med
politiska företrädare - sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner
samt tre tjänstemän.
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Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom
betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Norrbottens e-nämnd utreder möjligheten att förvärva aktier i Inera AB.
Om e-nämnden blir delägare får Gällivare Kommun (tillsammans med
övriga kommuner i Norrbotten) del av tjänsterna från Inera AB genom
vårt deltagande i e-nämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Förvärv av aktier i Inera AB bedöms ge möjlighet till effektivare inköp av
IT-tjänster då det, genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen, kan genomföras utan föregående upphandling.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet,
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som
part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal,
att förvärvet finansieras ur rörelsekapitalet.
Underlag
1. Erbjudande – Förvärv av aktier i Inera AB, dnr 16/04367.
2. Kommunstyrelsen 2016-06-01 § 216.
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Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet,
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal,
att förvärvet finansieras ur rörelsekapitalet.
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§ 153
Förlängning tillträdesdatum avseende överlåtelse av Malmberget 2:11,
Lövberga
KS/2017:486

260

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderat fastighetsöverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Malmberget 2:11,
att godkänna avtal om förlängning av tidsfrist i avtal angående närmare
ersättning för avvecklingslokaler m.m. den 7 november 2016, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande tillsammans med chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna
fastighetsöverlåtelseavtalet, avtalet om förlängning av tidsfrist och vid
tillträdet köpebrev.
Ärendebeskrivning
För ett fullgörande av avtal per den 7 november 2016 om ersättning för
avvecklingslokaler tecknade den 25 januari 2017 Gällivare kommun och
LKAB ett avtal om överlåtelse av del av fastigheten Malmberget 2:11
(Lövberga). Enligt överlåtelseavtalet ska avstyckning ske av den del av
fastigheten som överlåtelsen avser, varvid ett villkor för avtalets giltighet
var att kommunen beviljats full lagfart för den avstyckade delen av fastigheten innan den 1 juni 2016. Då Gällivare kommun inte erhållit full
lagfart till den 1 juni 2016 för den del av fastigheten som överlåtelsen
avser är det nödvändigt för ett fullgörande av avtalet om ersättning för
avvecklingslokaler att ett avtal om förlängning av tidsfrist samt ett nytt
fastighetsöverlåtelseavtal för del av fastigheten Malmberget 2:11 tecknas
med ett tillträdesdatum efter den 1 juni 2017.
Ett förslag till avtal om förlängning av tidsfrist samt ett reviderat fastighetsöverlåtelseavtal har därför upprättas där datum för LKABs tillträde till
fastigheten i fastighetsöverlåtelseavtalet med bilagor har ändrats från
den 1 juni 2017 till den 1 juni 2018. I övrigt förligger inga förändringar i
sak i förslaget till nytt överlåtelseavtal med bilagor.
Ekonomiska konsekvenser
Att ändra datumet för tillträdet till den 1 juni 2018 bedöms inte påverka
betalningsplanen för LKABs erläggande av köpeskillingen varför förslaget
till beslut inte heller bedöms medföra några ekonomiska konsekvenser
för kommunen.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av förslaget till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna reviderat fastighetsöverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Malmberget 2:11,
att godkänna avtal om förlängning av tidsfrist i avtal angående närmare
ersättning för avvecklingslokaler m.m. den 7 november 2016, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande tillsammans med chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna
fastighetsöverlåtelseavtalet, avtalet om förlängning av tidsfrist och vid
tillträdet köpebrev.
Underlag
1. Fastighetsöverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Malmberget
2:11 med bilagor.
2. Avtal om förlängning av tidsfrist.
3. Kommunstyrelsen 2016-06-01 § 219.
Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S)
att godkänna reviderat fastighetsöverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Malmberget 2:11,
att godkänna avtal om förlängning av tidsfrist i avtal angående närmare
ersättning för avvecklingslokaler m.m. den 7 november 2016, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande tillsammans med chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna
fastighetsöverlåtelseavtalet, avtalet om förlängning av tidsfrist och vid
tillträdet köpebrev.
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§ 154
Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Kulleporten
KS/2016:690

512

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen då föreslagen åtgärd utifrån angivna skäl inte är
möjlig att genomföra.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Motionen har återremitterats av kommunfullmäktige KS/2016:690 med
uppdraget att förtydliga varför snöröjning med föreslagen lösning ej går
att utföra.
Förvaltningen har tidigare svarat att motionen belyser en GC-väg (gångoch cykelväg) som inte är avskild från fordonstrafik. Förslaget är ej genomförbart ur ett snöröjningsperspektiv och denna punkt är medtagen
för utredning i väginventeringen som genomfördes sommaren 2016.
Att räckesseparera omnämnd GC-väg från gata innebär att de snöröjningsmaskiner som entreprenörer använder för att röja omkringliggande
område och tillika berörd GC-väg ej kan passera igenom GC-port då utrymmet är för trångt. Antingen måste handskottning ske eller separat
mindre snöröjningsmaskin köras dit vilket inte är föreskrivet i pågående
entreprenad. Detta skulle innebära stora driftkostnader. Idag kör man
runt pelare på vägbanan för att passera. Även snöröjningen från gatan
blir problematisk då snön ej går att lägga upp mot räcket och detta då
skulle inskränka på GC-vägen och gatubredden bli ännu smalare.
Utdrag från transportstyrelsen visar på en låg olycksfrekvens. När projektering av trafikmiljöer utförs följs VGU, regelverk för utformning av vägar
och gator. En lösning för att separera GC-väg från gata vore att anlägga
en hög kanstensbunden trottoar så att hela GC-vägen höjs upp för att på
ett bättre sätt separera gående från fordonstrafik. Detta är dock ej genomförbart med den ekonomiska ram som finns idag. I den väginventering som teknikavdelningen gjort 2016 finns objekt med högre prioritering vad gäller säkerhet för gång- och cykeltrafikanter, som kommer genomföras i ett första skede.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen då föreslagen åtgärd utifrån angivna skäl inte är möjlig att genomföra.
Underlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 19.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13 § 34
4. Kommunstyrelsen 2017-02-17 § 80.
5. Kommunfullmäktige 2017-03-13 § 60.
6. Service- och tekniknämnden 2017-04-25 § 72.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 153.
8. Kommunstyrelsen 2016-06-01 § 193.
Yrkande
Eric Palmqvist (SD) yrkar
att bifalla motionen.
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att avslå motionen då föreslagen åtgärd utifrån angivna skäl inte är möjlig att genomföra.
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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§ 155
Motion av Johannes Sundelin (S), Birgitta Larsson (S) och Claes Danell
(S) - Införande av krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling
KS/2016:322

050

Kommunfullmäktige beslutar
att se över möjligheten utifrån nya LOU att införa kollektivavtalsliknande
villkor vid upphandling,
att motionen därmed anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Motion av Johannes Sundelin (S), Birgitta Larsson (S) och Claes Danell
(S) har inkommit till Gällivare kommun 2016-03-15. Motionärerna yrkar
på införandet av krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling
för att motverka svartjobb, socialdumping och dåliga arbetsvillkor. Detta
genom att arbeta in modellen ”Vita jobb” i kommunens upphandlingsdirektiv. Modellen innebär att företagen måste erbjuda sina anställda
kollektivavtalsliknande villkor utfrån de begränsningar som Lavallagen
anger, att underentreprenörer omfattas av samma regler och att huvudentreprenören ansvara för att underentreprenören följer dem, att
uppenbara brott leder till uppsägning av avtalet samt eventuellt skadeståndsanspråk samt att företaget som upphandlas förbinder sig att visa
relevanta handlingar för de kontrollanter som kommunen väljer att anlita
samt att även underentreprenörer kan kontrolleras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19 december 2016 § 272 att
återremittera ärendet samt att ge nämnd- och utredning i uppdrag att ta
fram:
- Vad i motionen genomförs för närvarande?
- Vad är möjligt att genomföra utifrån gällande lagar och antagna riksdagsbeslut?
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att se över möjligheten utifrån nya LOU att införa kollektivavtalsliknande
villkor vid upphandling,
att motionen därmed anses besvarad.
Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsen 2016-02-29 § 61.
3. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:6) om personalliggare.
4. Kompletteringar efter återremiss 2017-03-15.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 154.
6. Kommunstyrelsen 2016-06-01 § 194.
Yrkande
Claes Danell (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V)
att se över möjligheten utifrån nya LOU att införa kollektivavtalsliknande
villkor vid upphandling,
att motionen därmed anses besvarad.
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§ 156
Delgivningar
KS/2016:765

108

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delgivningar
1. KS 2016:765/108
Förvaltningsrätten i Umeå har i dom 18 maj 2017 upphävt Gällivare
kommuns kommunfullmäktiges beslut 3 oktober 2016 § 206 om att motionen om maskeringsförbud inte får ställas.
2. KS 2017:34/107
Malmfältens folkhögskola, Kiruna har den 24 maj 2017 lämnat verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 samt kallat till årsstämma 17 maj
2017.
3. KS 2017:46/750
Socialförvaltningen har 21 april 2017 inkommit med rapportering för
trejde kvartalet 2016 i enlighet med bestämmelserna i SoL 16 kap. 6 f-h
§ samt bestämmelserna i LSS 28 f-h §.
4. KS 2017:46/750
Socialförvaltningen har 21 april 2017 inkommit med rapportering för sista
kvartalet 2016 i enlighet med bestämmelserna i SoL 16 kap. 6 f-h § samt
bestämmelserna i LSS 28 f-h §.
5. KS 2017:46/750
Socialförvaltningen har 21 april 2017 inkommit med rapportering för
första kvartalet 2017 i enlighet med bestämmelserna i SoL 16 kap.
6 f-h § samt bestämmelserna i LSS 28 f-h §.
6. KS 2017:47/104
Sverigedemokraterna har 29 maj 2017 inkommit med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt granskningsintyg.
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7. KS 2017:47/104
Malmfältens Väl har den 30 maj 2017 inkommit med
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt granskningsintyg.
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt granskningsintyg.
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§ 157
Entledigande av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden
KS/2014:559

102

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna entledigande av Eva Gidblom (S) som ersättare i barn-,
utbildning- och kulturnämnden.
Ärendebeskrivning
Eva Gidblom (S) har den 1 juni 2017 inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättaret i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Eva Gidblom (S) som ersättare i barn-,
utbildning- och kulturnämnden.
Underlag
1. Avsägelse.
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§ 158
Fyllnadsval av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden
KS/2014:559

102

Kommunfullmäktige beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 2 oktober
2017.
Ärendebeskrivning
Eva Gidblom (S) har den 1 juni 2017 avsagt sig uppdraget som ersättare
i barn-, utbildning- och kulturnämnden. Föreligger fyllnadsval av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden för tiden 20 juni 2017 –
31 december 2018.
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§ 159
Entledigande av nämndeman
KS/2014:608

102

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna entledigande av Ann-Katrin Karlsson som nämndeman.
Ärendebeskrivning
Föreligger beslut att entlediga Ann-Katrin Karlsson som nämndeman vid
Gällivare Tingsrätt.
Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Ann-Katrin Karlsson som nämndeman.
Underlag
1. Avsägelse.
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§ 160
Fyllnadsval av nämndeman
KS/2014:608

102

Kommunfullmäktige beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 2 oktober
2017.
Ärendebeskrivning
Föreligger fyllnadsval efter Ann-Katrin Karlsson för tiden 20 juni 2017 –
31 december 2019 vid Gällivare Tingsrätt.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

38 (46)

2017-06-20

Kommunfullmäktige

§ 161
Fyllnadsval av ersättarombud i Norrbottens Kommuner
KS/2014:553

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättarombud i Norrbottens Kommuner
under tiden 20 juni 2017 – 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval av ersättarombud i Norrbottens Kommuner efter Joakim
Nordstrand (MP). Föreligger val för tiden 20 juni 2017 – 31 december
2018.
Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning
2. Kommunfullmäktige 2017-04-10 §
3. Kommunfullmäktiges valberedning
4. Kommunfullmäktige 2017-05-29 §

2017-04-07 § 22.
93.
2017-05-19 § 26.
112.

Yrkande
Eva Alriksson (M) yrkar
att utse Stefan Ovrell (MP) till ersättarombud i Norrbottens Kommuner
under tiden 20 juni 2017 – 31 december 2018.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

39 (46)

2017-06-20

Kommunfullmäktige

§ 162
Entledigande av ledamot i styrelsen för Gojan 1, 14 AB
KS/2017:100

252

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna entledigande av Birgitta Larsson (S) som ledamot i styrelsen för Gojan 1, 14 AB:
Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i styrelsen för
Gojan 1, 14 AB.
Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Birgitta Larsson (S) som ledamot i styrelsen för Gojan 1, 14 AB:
Underlag
1. Avsägelse.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

40 (46)

2017-06-20

Kommunfullmäktige

§ 163
Fyllnadsval av ledamot till styrelsen för Gojan 1, 14 AB
KS/2017:100

252

Kommunfullmäktige beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 2 oktober
2017.
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Gojan 1, 14 AB efter Birgitta
Larsson (S) upptas till behandling. Föreligger val för tiden 20 juni 2017
fram till och med ordinarie bolagsstämma 2019.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

41 (46)

2017-06-20

Kommunfullmäktige

§ 164
Entledigande av ledamot i socialnämnden
KS/2014:614

102

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna entledigande av Elisabeth Larsson Esko (V) som ledamot i
socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Larsson Esko (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Elisabeth Larsson Esko (V) som ledamot i
socialnämnden.
Underlag
1. Avsägelse.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

42 (46)

2017-06-20

Kommunfullmäktige

§ 165
Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden
KS/2014:614

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Iris Dimitri (V) till ledamot i socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden upptas till behandling. Föreligger
val för tiden 20 juni 2017 – 31 december 2018.
Yrkande
Eva Alriksson (M) yrkar
att utse Iris Dimitri (V) till ledamot i socialnämnden.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

43 (46)

2017-06-20

Kommunfullmäktige

§ 166
Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
KS/2014:544

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Margareta Pohjanen (S) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
Ärendebeskrivning
En ledamot i kommunfullmäktiges valberedning har sagt upp sitt uppdrag
men som ersättare. Det har inneburit att det är 10 ledamöter och 12
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Det innebär att en ersättare (S) måste väljas till ledamot.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar
att utse Margareta Pohjanen (S) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

44 (46)

2017-06-20

Kommunfullmäktige

§ 167
Entledigande av ordförande för socialnämnden
KS/2014:614

102

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna entledigande av Katinka Sundqvist Apelqvist (V) som
ordförande i socialnämnden från 14 augusti 2017.
Ärendebeskrivning
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) har inkommit med en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ordförande i socialnämnden från
14 augusti 2017. Hon kvarstår som ledamot.
Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Katinka Sundqvist Apelqvist (V) som
ordförande i socialnämnden från 14 augusti 2017.
Underlag
1. Avsägelse.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

45 (46)

2017-06-20

Kommunfullmäktige

§ 168
Fyllnadsval av ordförande i socialnämnden
KS/2014:614

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Iris Dimitri (V) till ordförande i socialnämnden fr.o.m. 14 augusti
2017 – 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Katinka Sundqvist Apelqvist har den 16 juni 2017 avsagt sig uppdraget
som ordförande för socialnämnden från 14 augusti 2017. Föreligger fyllnadsval för perioden 14 augusti 2017 – 31 december 2018.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Iris Dimitri (V) till ordförande i socialnämnden fr.o.m. 14 augusti
2017 – 31 december 2018.
Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-06-20 § 28.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

46 (46)

2017-06-20

Kommunfullmäktige

§ 169
Motioner 2017
KS/2017:21

101

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisad motion till kommunstyrelsen för handläggning.
Ärendebeskrivning
Följande motion har inkommit;
Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD)
– Maskeringsförbud inom kommunala verksamheter.
KS 2016:691/100.

Utdragsbestyrkande

1

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2017-06-20
Ärenden: §§ 141-169

A = Avstår röst

Omröstningar
§
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Alriksson, Lars

M

N

Alriksson, Eva, jäv § 151

M

N

Nordvall Hedström, Monica

M

F

Josefsson, Ingrid

M

F

Liljergren, Per-Åke

M

N

Blom, Benny

M

N

Fulford, Katarina

M

F

Larsson, Birgitta

S

N

Lindberg, Lena, ordförande § 151

S

N

Åhlén, Maria

S

N

Sundelin, Johannes

S

F

Eriksson, Nina

S

F

Axelsson, Roland

S

F

Persson, Clary

S

N

Ärlebrand, Steve

S

N

Rantapää, Mats

S

N

Normark, Ulf

S

N

Pohjanen, Margareta

S

F

Junkka, Tomas

S

N

Öqvist, Frank, jäv § 151

S

N

Eriksson, Gunnel

S

F

Heldeskog, Birgitta, jäv § 151

S

N

Danell, Claes

S

N

Eriksson, Monica

S

F

2

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2017-06-20
Ärenden: §§ 141-169

A = Avstår röst

Omröstningar
§
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Wäppling, Jeanette

V

N

Eriksson, Stig, ordförande §§ 141-150, 152-169. Jäv

V

N

Taivalsaari, Karl-Erik

V

F

Sundqvist-Apelqvist, Katinka

V

F

Fagerlönn, Pernilla

V

N

Lehtipalo, Henrik

V

N

Öderyd, Isabelle §§ 144-169 , kl. 11.15-15.15

V

N

Ölvebo, Henrik

MP

N

Liinanki, Mattias §§ 146-169, kl.13.00-15.15

MP

N

Nyman, Dagmar

MP

F

Ovrell, Stefan, Jäv § 151

MP

N

Palmqvist, Eric

SD

N

Palmqvist, Paula §§ 141-152, kl. 10.00-14.45

SD

N

Nordgren, Bernt

NS

F

Henricsson, Margareta

NS

F

Wennström, Bror

MaV

N

Olofsson, Fredric

MaV

F

§ 151

3

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2017-06-20
Ärenden: §§ 141-169

A = Avstår röst

Omröstningar
§
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Martinsson, Michael

M

F

Henriksson, Amy, ersätter Monica Nordvall
Hedström

M

T

Wahlström, Per, ersätter Ingrid Josefsson

M

T

Wahlström, Anna Maria

M

F

Normark, Tony

S

F

Eriksson, Vivi, ersätter. Johannes Sundelin

S

T

Furskog, Laila, ersätter Nina Eriksson

S

T

Tina, Kent

S

F

Hellström, Monica, ersätter Roland Axelsson

S

T

Johansson, Magnus, ersätter Margareta
Pohjanen

S

T

Johansson, Lars-Erik, ersätter Gunnel Eriksson

S

T

Burman, Anna, ersätter Monika Eriksson

S

T

Karlsson, Tommy

S

F

Väyrynen, David

V

F

Lehtipalo, Ann-Christin, ersätter Karl-Erik
Taivalsaari

V

T

Haarala, Ove, ersätter Katinka Sundqvist
Apelqvist

V

T

Forsberg, Kristina

V

F

Olofsson, Simon

MP

F

Pettersson, Andreas, ersätterDagmar Nyman

MP

T

Johansson, Nicklas ers. Bernt Nordgren

NS

T
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2017-06-20
Ärenden: §§ 141-169

A = Avstår röst

Omröstningar
§
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Eriksson, Göte ers. Margareta Henricsson

NS

T

Isaksson, Anneli

MaV

N

Isaxon, Gun ers. Fredric Olofsson

MaV

T

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

