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§ 170

Godkännande av dagordning

KS/2017:2125   101

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om godkännande av 
dagordning.
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§ 171

Information från revisorerna

KS/2017:2122   007

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för lämnad information 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.

Tommy Nyström, ordförande Gällivare kommuns revisorer informerar om 
granskningsrapport;

- Effektivt IT-stöd.
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§ 172

Information om samhällsomvandlingen

KS/2017:2116   100

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar 
förvaltningschefen för samhällsomvandlingen om det aktuella läget 
gällande samhällsomvandlingen.

Lennart Johansson, förvaltningschef, informerar om;
- Förstudie Vassaraträsk-Sandviken
- Förstudie vård- och omsorgsboende Repisvaara
- Förstudie F-6 skola och förskola Repisvaara
- Forsen projektering
- Ny förskola Mellanområdet detaljprojektering
- Friidrottshall programarbete
- Detaljplan Vägmästaren
- Detaljplan Överläraren 1
- Kunskapshuset
- Is- och evenemangsarena
- Anläggande etapp 1 Sjöparken parkområde
- Program Multiaktivitetshus
- Detaljplan Multiaktivitetshus
- GCSS-tunnel E45 Repisvaara
- GC-väg Repisvaara-Dundret
- Detaljplan Gällivare 76:1 (f.d. 12:59)
- Detaljplan Hasseln
- Detaljplan Vassara 10
- Exploateringsprojekt Silfwerbrandshöjden
- Detaljplan Borgargatan
- Treenigheten/E45 – handels-, lager- och kontorsområde.
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§ 173

Flytt av investeringsprojekt Dagcenter för HO samt ersättning Solkattens 
korttidsboende

KS/2017:2078   733

Kommunfullmäktige beslutar

att flytta investeringsprojekt F 20004 Dagcenter HO, ansvar 12021 
(service- och teknikförvaltning) till ansvar 16101 
(samhällsbyggnadsförvaltningen),

att omdisponera investeringsbudget på 10 000 tkr i anvisade medel för 
2017 från projekt F 51011 Ers Solkatten till projektet F 20004 Dagcenter 
HO. 

Ärendebeskrivning 
Projekt F 20004 Dagcenter för HO med en budget på 25 000 tkr ligger 
idag under service- och teknikförvaltningens ansvar. Då detta projekt 
ingår i ersättningar för verksamhetslokaler, samt att projektet handhas 
av samhällsbyggnadsförvaltningen är det fördelaktigt att projektet även 
formellt ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Projektet Dagcenter HO bör även slås ihop med projektet F 51011 Ers 
Solkatten (anvisad budget 10 000 tkr för 2017) då dessa i praktiken 
hanteras som ett projekt. Projekt F 51011 Ers Solkatten ligger under 
samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar.  

Ekonomiska konsekvenser
Omfördelning av investeringsbudget mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att flytta investeringsprojekt F 20004 Dagcenter HO, ansvar 12021 
(service- och teknikförvaltning) till ansvar 16101 
(samhällsbyggnadsförvaltningen),

att omdisponera investeringsbudget på 10 000 tkr i anvisade medel för 
2017 från projekt F 51011 Ers Solkatten till projektet F 20004 Dagcenter 
HO. 

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 237.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att flytta investeringsprojekt F 20004 Dagcenter HO, ansvar 12021 
(service- och teknikförvaltning) till ansvar 16101 
(samhällsbyggnadsförvaltningen),

att omdisponera investeringsbudget på 10 000 tkr i anvisade medel för 
2017 från projekt F 51011 Ers Solkatten till projektet F 20004 Dagcenter 
HO. 
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§ 174

Riktlinjer för serveringstillstånd

KS/2017:2054   702

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag på revidering av riktlinjer för serveringstillstånd.

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Eric Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet:
Sverigedemokraterna är positivt inställda till att riktlinjerna för 
serveringstillstånd omarbetas och moderniseras. I en del avseenden 
anser vi att analysen är korrekt och att man landat rätt i sina 
ändringsförslag men i en rad andra avseenden menar vi att de nya 
riktlinjerna är allt för 
detaljstyrande och begränsande och inte tar hänsyn till olika former av 
evenemangs förutsättningar. Då vi inte kan ställa oss bakom det 
presenterade förslaget i sin helhet utan en rad förändringar av innehållet 
först görs, avstår Sverigedemokraterna från att delta i beslut.

Ärendebeskrivning
Nämnd- och utredningsenheten har uppmärksammat behov av revidering 
av riktlinjer för serveringstillstånd. Kommunen ska jämlikt 8 kap 9 § 
alkohollagen (2010:1622) tillhandahålla information om vad som gäller 
enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för 
tillämpningen av föreskrifterna. Riktlinjerna för serveringstillstånd ska ge 
vägledning i vilka hänsyn till lokala förhållanden som Gällivare kommun 
tar vid tillståndsprövningen samt vad som stadgas i lag och förordning 
rörande servering av alkohol.

Förändringar
I Gällivare kommun ska tillfälligt serveringstillstånd kunna sökas vid 
högst tio tillfällen per år eller under en sammanhängande period om 
högst två månader. Möjlighet till undantag att kunna få tillstånd för 
ytterligare tillfällen är borttagen. Detta då tio tillfällen bedöms vara 
tillräckligt för tillfälligt serveringstillstånd samt att undantagsregeln är 
svår att 
bedöma vid handläggning. Det har även tillkommit i riktlinjerna att för 
tillfällig servering till slutet sällskap ges maximalt tio tillstånd per år till 
sökande. Vid återkommande verksamhet årligen ska permanent 
serveringstillstånd sökas. Det bedöms inte vara tillfällig servering om det 
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sker för ofta och återkommande och hänsyn tas även till etablerade 
restaurangers ekonomiska förutsättningar och konkurrens på lika villkor.

Tillståndinnehavaren eller av denne utsedd person ska ha tillsyn över 
serveringen till gästerna. Alla som serverar alkoholdryck har ansvar att 
serveringen sköts ansvarsfullt och inte till någon under 18 år. För att 
serveringspersonalen ska ha bättre kontroll på vilka gäster som dricker 
vad och hur mycket ska inte helflaskor sprit, s.k. helrör, ölhinkar, 
öltunnor, shotsbrickor eller liknande serveras vilket har tillkommit i 
riktlinjerna för serveringstillstånd. Det är inte förenligt med alkohollagens 
krav på måttlig alkoholservering att servera detta. 

Tillägget finns också för att inte uppmuntra till högre konsumtion. 
Alkohollagen är en skyddslag med syfte att begränsa skadeverkningar av 
alkohol.

Vid tillfällig servering till allmänheten har det lagts till i riktlinjerna att det 
inte är tillåtet att servera drycker i glas eller glasflaskor. Dryck som 
serveras ska vara i flaskor och glas av plast eller metallburk av 
säkerhetsskäl. Detta för att det vid festivaler och större arrangemang inte 
ska bli glaskross och föremål som kan användas som tillhyggen.

Den som söker serveringstillstånd ska bedömas som lämplig, det ska 
finnas ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och lagad eller på 
annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas under serveringen. Gästerna 
ska erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter kl. 23.00 får 
matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Med ett varierat utbud 
av maträtter avses ett antal förätter, huvudrätter samt efterrätter. Vid 
stadig-varande servering till allmänheten har det tillkommit i riktlinjerna 
att i Gällivare kommun bör det finnas minst tre förrätter, fem huvudrätter 
och tre efterrätter. Efter kl. 23.00 ska det finnas minst två enklare rätter. 
Detta för att det ska vara tydligt vad som krävs för stadigvarande 
servering till allmänheten.

Yttranden
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (MBR), socialnämnden och rådet för 
social hållbarhet har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Samtliga 
har inkommit med yttranden.

MBR och rådet för social hållbarhet har efterfrågat förtydligande kring 
specificeringen av antalet maträtter i riktlinjerna. Anledningen till att 
antalet maträtter har specificerats i riktlinjerna är att det i alkohollagen 
ställs krav om ett varierat matutbud. Specificeringen av antalet maträtter 
bedöms också viktigt utifrån att prövningen av tillstånd kopplat till 
matutbudet blir tydlig.
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MBR har anfört att ett förtydligande kring hamburgare bör göras i 
riktlinjerna vilket därför har specificerat i riktlinjerna genom 
formuleringen prefabricerade hamburgare.
Socialnämnden har framfört synpunkter kring matutbud i föreslagna 
riktlinjer. Riktlinjerna har därför kompletterats med information om att 
enklare matinrättningar som exempelvis gatukök, caféer och liknande 
enklare serveringsställen inte ska kunna komma ifråga för 
serveringstillstånd. Erhåller enklare matinrättningar serveringstillstånd 
ökar utbudet och tillgängligheten av alkohol i kommunen.

Socialförvaltningen har vidare haft synpunkter angående dryckeskärl vid 
tillfälliga serveringar till allmänheten. Riktlinjerna har därför 
kompletterats i detta avsnitt. Socialförvaltningen har även kommenterat 
risken för överservering och alkoholpolitiska olägenheter vid servering av 
s.k. helrör, ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor etc. Formuleringen i 
riktlinjerna överensstämmer med socialförvaltningens synpunkter.

Rådet för social hållbarhet anser att riktlinjerna är ett viktigt stöd i 
skapandet av ett attraktivt samhälle där man värnar om befolkningens 
hälsa och stödjer den skyddslag som alkohollagen är. Rådet ställer sig 
frågande om detta syfte uppnås genom den utökade detaljeringsgrad 
som föreslås i de nya riktlinjerna avseende exempelvis begränsningar i 
typer av dryckeskärl. Istället lyfter rådet möjligheten till en tydligare 
skrivning om tillståndhavarens ansvar. Utifrån detta kan konstateras att 
tillståndhavaren har ett långtgående eget ansvar att serveringen bedrivs i 
enlighet med alkohollagen. En viss ökad detaljeringsgrad av riktlinjerna 
bedöms bidra till en enhetligare bedömning vid ansökningsärenden och 
minska risken för alkoholpolitiska olägenheter som i sig bidrar till ett 
attraktivare samhälle.

Ekonomiska konsekvenser
En restriktiv alkoholservering har positiva effekter för både individ och 
samhälle i form av minskade kostnader av alkoholens skadeverkningar.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Vid ansvarsfull alkoholservering minskar risken att barn och ungdomar 
riskerar skadeverkningar på grund av alkohol.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag på revidering av riktlinjer för serveringstillstånd.

Underlag
1. Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd.
2. Jämförelse.
3. Yttrande, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 2017-01-13.
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4. Yttrande, Rådet för social hållbarhet, 2017-02-16.
5. Yttrande, Socialnämnden, 2017-02-16.
6. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 247.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)

att anta förslag på revidering av riktlinjer för serveringstillstånd.
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§ 175

Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Norrbottens läns 
kollektivtrafikmyndighet 2016

KS/2017:2322   106

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.

Jäv
Lars Alriksson (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller 
beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet bildades 
2012 och svarar för de uppgifter som enligt lag eller författning åläggs 
regionala kollektivtrafikmyndigheter. Myndigheten är organiserad i form 
av ett kommunalförbund med landstinget och länets samtliga kommuner.

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

Revisorerna har skickat ut en revisionsberättelse och 
granskningsrapporter till medlemskommunernas/landstingets fullmäktige. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Ekonomiska konsekvenser
Inga negativa konsekvenser.

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

Förslag till beslut

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.

Underlag
1. Missiv, Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, 2017-09-04.
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V)

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.
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§ 176

Sammanträdesplan 2018

KS/2017:2083   006

Kommunfullmäktige beslutar

att anta sammanträdesplan år 2018 för kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Sammanträdesplanen för 2018 har planerats utifrån beslutad 
verksamhetsprocess, antagen av kommunstyrelsen 27 oktober 2014 § 
191. 
Planen är utarbetad i samverkan med ekonomi och kvalitetsledare.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte 
påverka ekonomin utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader. 
Den ekonomiska konsekvensen av eventuella extra sammanträden kan ej 
beräknas i förväg.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta sammanträdesplan år 2018 för kommunfullmäktige.

Underlag
1. Sammanträdesplan 2018.
2. Aktiviteter sammanträdesplan 2018.
3. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 249.

Yrkande
Jeanette Wäppling yrkar

att anta sammanträdesplan för 2018 för kommunfullmäktige.
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§ 177

Delgivningar

KS/2017:2124   101

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delgivningar
1. KS 2017:2173/102
Länsstyrelsens i Norrbotten har 2017-09-20 lämnat röstsammanräkning 
för ledamot och ersättare i kommunfullmäktige.

2. KS 2017:540/007
Gällivare kommuns revisorer har 2017-06-15 lämnat in slutdokument 
uppföljande granskning av LSS-verksamheten.

3. KS 2017:539/007
Gällivare kommuns revisorer har 2017-06-12 lämna in slutdokument 
effektivt IT-stöd.

4. KS 2017:47/104
Moderata samlingspartiet i Gällivare har 2017-06-09 lämnat in 
verksamhetsberättelse för år 2016.

5. KS 2017:47/104
Miljöpartiet de Gröna i Gällivare har 2017-06-07 lämnat in 
verksamhetsberättelse för år 2016.

6. KS 2016:580/108
Mark- och miljödomstolen i Umeå har 2017-06-07 meddelat Dom/beslut 
2017-05-18 som överklagats till Mark- och miljööverdomstolen gällande 
detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2 samt del av 
Sjöjungfrun 3. 

7. KS/2017:2159/750
Socialförvaltningen har 25 september 2017 inkommit med rapportering i 
enlighet med bestämmelserna i SoL 16 kap. 6 f-h § samt 
bestämmelserna i LSS 28 f-h §. 
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§ 178

Utredning om lämpliga platser och storlek för upprättande av 
långtidsparkering

KS/2017:2035   514

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att utredningsuppdraget är fullgjort,

att lämna utredningen till service- och tekniknämnden för ställnings-
tagande,

att utredningen därmed anses presenterad för kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Service- och teknikförvaltningen fick som uppdrag av Kommunfullmäktige 
att utreda om lämpliga platser att upprätta en långtidsparkering för 
husvagnar, släp och liknande i nära anslutning till samhället.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända för utredningen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna att utredningsuppdraget är fullgjort,

att lämna utredningen till service- och tekniknämnden för ställnings-
tagande,

att utredningen därmed anses presenterad för kommunfullmäktige.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2016-04-11 § 90.
2. Utredning av uppställningsplats för långtidsparkering.
3. Service- och tekniknämnden 2017-06-28 § 93.
4. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 251.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) och 
Eric Palmqvist (SD)

att godkänna att utredningsuppdraget är fullgjort,

att lämna utredningen till service- och tekniknämnden för ställnings-
tagande,

att utredningen därmed anses presenterad för kommunfullmäktige.
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§ 179

Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD)  - 
Maskeringsförbud inom kommunala verksamheter

KS/2017:2057   100

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen om maskeringsförbud inom kommunala verksamheter 
med motivering att ett förbud mot all form av klädsel som helt eller 
delvis döljer ansiktet skulle strida mot gällande lagstiftning.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Motion av Eric Palmqvist (Sd) och Paula Palmqvist (Sd) har 2016-10-03 
inkommit till Gällivare kommun gällande maskeringsförbud inom 
kommunala verksamheter.

Motionärerna påtalar att kommunens verksamheter ska vara tillgängliga 
för kommunens alla medborgare på lika villkor och att de som nyttjar 
dessa verksamheter måste kunna förvänta sig att få kunna känna sig 
trygga i sina möten med kommunens anställda som är att betrakta som 
representanter för Gällivare kommun i dessa möten. Vidare framför 
motionärerna att i vissa fall som t ex då det gäller hemsjukvård, 
familjerätt och liknande där den enskilde kan förmodas känna sig extra 
utsatt är detta än viktigare att 
beakta.

Motionärerna skriver vidare att Sverigedemokraterna anser att det inom 
kommunal verksamhet är direkt olämpligt med all sådan klädsel som helt 
eller delvis döljer ansiktet på den anställde givet att det inte rör sig om 
för arbetsuppgiften föreskriven skyddsutrustning.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att all form av 
klädsel som helt eller delvis döljer ansiktet ska förbjudas inom Gällivare 
kommuns verksamheter där sådan skyddsutrustning som döljer ansiktet 
inte är föreskriven.

Omvärldsbevakning 
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Det framgår i regeringsformen (1974:152) 1 kap 2 § att det allmänna 
ska ”motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 
nationell eller etnisk ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som 
gäller den enskilde som person”. 

Vidare framgår det i regeringsformen 2 kap 12 § att ”lag eller annan 
föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon 
tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat 
liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning.” Dessutom är 
var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet enligt 
regeringsformen 2 kap 1 §.

I artikel 9 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna skyddas tanke-, samvets- 
och religionsfriheten. Det framgår att ”friheten att utöva sin religion eller 
tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag 
och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den 
allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller 
till skydd för andra personers fri- och rättigheter.” Även 
Europakonventionen (artikel 14) påtalar förbud mot diskriminering: 
”Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention 
skall säkerställas utan diskriminering på någon grund så som kön, ras, 
hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt 
ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller 
ställning i övrigt.”

Diskrimineringslagen (2008:567) ”har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder” (1 kap 1 §).

Enligt lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall får man inte 
helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation på 
allmän plats om man deltar i en allmän sammankomst enligt ordnings-
lagen (1993:1617). Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av 
religiösa skäl.

I EU-domstolen har två avgöranden kommit gällande religiös 
diskriminering på arbetsplatsen (mål C-157/15 och mål C-188/15). Enligt 
EU-domstolen är det inte diskriminerande att förbjuda huvudduk så länge 
det är en intern regel som förbjuder alla anställda att bära politiska, 
filosofiska och religiösa symboler.
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Enligt dagens juridik är de två avgörandena i EU-domstolen de första i 
sitt slag och innebär egentligen inte något banbrytande för svensk rätt. 
Det står att domarna ”tydliggör enbart vad svensk diskrimineringslag 
redan ger uttryck för och som arbetsgivare i Sverige är skyldiga att följa, 
det vill säga att ett förbud att bära bland annat religiösa symboler på 
arbetsplasten med hänvisning till principen om neutralitet, 

inte behöver utgöra direkt diskriminering men eventuellt indirekt 
diskriminering om det saknas en objektiv och rimligt motivering för att ha 
ett sådant krav.”

Bedömning
I det svenska samhället är individens självbestämmande stor så länge 
den inte bryter mot gällande lagstiftning. Det gäller t ex individens 
klädsel och utseende. Bedömningen görs att ett förbud mot att helt eller 
delvis dölja ansiktet i Gällivare kommun skulle strida mot principerna i 
regeringsformen och Europakonventionen samt mot övrig lagstiftning 
inom området.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen om maskeringsförbud inom kommunala verksamheter 
med motivering att ett förbud mot all form av klädsel som helt eller 
delvis döljer ansiktet skulle strida mot gällande lagstiftning.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 253.

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

att bifalla motionen.

Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Claes Danell (S) och Bror 
Wennström (MaV) 

att avslå motionen om maskeringsförbud inom kommunala verksamheter 
med motivering att ett förbud mot all form av klädsel som helt eller 
delvis döljer ansiktet skulle strida mot gällande lagstiftning.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Eric Palmqvists m.fl. förslag mot Stefan Ovrells m.fl. 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stefan 
Ovrells m.fl. förslag.
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§ 180

Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) - Införande av 
Bunkeflomodellen i Gällivares skolor

KS/2017:2058   620

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen skall avslås med hänvisning till skollagens skrivning om att 
det är rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och det 
pedagogiska arbetet.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Sverigedemokraterna, Eric Palmqvist och Paula 
Palmqvist med förslag om att Gällivare kommun med Bunkeflomodellen 
som utgångspunkt skall utse en skola/klass som på försök skall bedriva 
sin undervisning i enlighet med intentionerna i Bunkeflomodellen samt att 
Gällivare kommun efter att en pilotstudie gjorts utvärderar försöket och 
vid positivt utfall permanentar modellen i Gällivares grundskolor. 
Skollagen (2010:800). Skollagen 2 kap 9 – 10 §§ reglerar ledningen av 
utbildningen. Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och 
samordnas av en rektor. Rektor beslutar om sin enhets inre organisation. 
Vilket i praktiken innebär att staten har definierat VAD skolorna ska göra 
och rektor styr HUR arbetet ska organiseras, följas upp och utvecklas. 
Enligt skollagen är det rektor som äger beslutanderätten att ansluta sig 
till en viss modell. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förlag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen skall avslås med hänvisning till skollagens skrivning om att 
det är rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och det 
pedagogiska arbetet.
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Underlag
1. Motion.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-06-13 § 98.
3. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 254.

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

att bifalla motionen.

Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Claes Danell (S) och 
Birgitta Larsson (S)

att motionen skall avslås med hänvisning till skollagens skrivning om att 
det är rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och det 
pedagogiska arbetet.

Propositionsordning
Ordförande ställer Eric Palmqvists m.fl. förslag mot Karl-Erik Taivalsaaris 
m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Karl-Erik 
Taivalsaaris m.fl. förslag.

Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Karl-Erik Taivalsaari m.fl. röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Eric Palmqvist m.fl. röstar Nej.

Efter företaget upprop finner ordföranden att 39 Ja-röster och 2 Nej-
röster har avgetts. Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag.

Votering
Voteringslista bilägges protokollet.
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§ 181

Motion av Birgitta Larsson (S) och Magnus Johansson (S) - Drift- och 
investeringsanalys avseende de nya verksamhetslokalerna

KS/2017:2047   280

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen anses besvarad då arbetet pågår.

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

Ärendebeskrivning
Motion av Birgitta Larsson (s) och Magnus Johansson (s) gällande drift- 
och investeringsanalys avseende de nya verksamhetslokalerna har 
inkommit 2017-02-06 till Gällivare kommun.

Motionärerna påtalar att Gällivare kommun står inför det faktum att 
många verksamhetslokaler i Malmberget måste rivas med anledning av 
att LKAB behöver komma åt marken. Det handlar om att ersätta 
äldreboenden, gymnasieskolan, Solkattens fritids- och korttidsboende, 
sporthall mm. Motionärerna framför att detta till största delen bekostas 
av LKAB då kommunen får en påse pengar för att återuppbygga 
verksamhetslokaler och att redan idag ses stora byggnader växa fram. 

Vidare skriver motionärerna att man även på planeringsstadiet ser stora 
byggnader växa fram på pappret men att det man inte får någon konkret 
siffra på är driftskostnader på alla dessa investeringar. Motionärerna har 
fått till sig att detta kommer ske i och med effektmål som ska tas fram 
för alla verksamheter samt att dessa preciseras allt eftersom projekten 
framskrider. Motionärerna skriver att effektmålen ska vara satta innan 
beslut fattas om genomförande och att det också ska finnas redovisat 
driftkostnader i budgetprocessen i samband med äskandet av 
investeringsmedel.

Motionärerna påtalar att då den ekonomiska aspekten vad gäller 
avskrivningar, investering och drift är av oerhörd betydelse samt att det i 
Gällivare kommun handlar om flera stora verksamhetslokaler som ska 
byggas parallellt så är det av stor vikt att få ett någorlunda samlat grepp 
kring investeringskostnader, avskrivningskostnader och drift för de 
byggnader som är under uppförande nu samt för de som ska byggas.
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För att få svar på vilka driftskostnader som följer i spåren av alla nya 
investeringar föreslår motionärerna att en extern resurs ser över det 
totala byggandet kring verksamhetslokaler – hur ska kommunen bygga 
smartast och mest hållbart utifrån att kommunen ska bygga flera nya 
verksamhetslokaler i stort sett samtidigt. Motionärerna föreslår även att 
samtidigt utreda driftkostnader för personal, underhåll, samnyttjande 
m.m. vad gäller de nya verksamhetslokalerna.  Vidare föreslår 
motionärerna att även ta fram avskrivningskostnaderna för en längre 
tidsperiod samt hur det påverkar kommunens framtida budget.

Lägesbild
Kommunen har haft en extern resurs för att ta fram ett förslag på 
verksamhetslokaler i Gällivare Centrum, vilket resulterat i programmet 
”Dundret city”. Detta förslag ligger till grund för byggandet av 
Kunskapshuset, Multiaktivitetshuset samt, delvis byggandet av Is- och 
Evenemangsarena. Ytterligare utredningar som gjorts i kommunen är 
framtidens äldreboende som ligger till grund förbyggandet av vård- och 
omsorgsboenden samt den skolstrukturutredning som ligger till grund för 
framtidens skolstruktur. Kommunen har således i ett tidigt skede anlitat 
externa resurser för att vara behjälplig i framtagandet av underlag för att 
bedöma vilka volymer och vilka funktioner som kommer att efterfrågas i 
de kommande byggnationerna av nya verksamhetslokaler.

Varje byggprojekt bedrivs i olika faser t ex förstudie, projektutveckling 
och genomförande. Innan projektet lämnar varje fas så passerar 
projektet s.k. beslutsgrindar. Inför varje beslutsgrind tas det fram 
beslutsunderlag i form av projektmål, effektmål, riskanalyser, kalkyler, 
driftkonsekvenser, preliminära hyresavtal mm. De ekonomiska kalkylerna 
utvecklas i den takt som projektet fortskrider. Beställaren fattar beslut 
om genomförande. Handlar det om ett s.k. samhällsbyggnadsprojekt så 
är kommunstyrelsen beställare. Inför beslut om genomförande så skall 
samtliga ovanstående underlag vara kända för beslutsfattaren. Detta 
innebär att de kostnader som motionärerna efterfrågar skall vara kända 
och möjliga att beräkna, utifrån de kalkylmässiga förutsättningarna, 
innan beslut fattas om genomförande av projekt.

Ekonomiska konsekvenser
Nya investeringar innebär löpande kostnader.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya verksamhetslokaler är positivt för barn och ungdomars 
verksamheter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen anses besvarad då arbetet pågår.
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Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 256.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
och Eric Palmqvist (SD)

att bifalla motionen.

Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att motionen anses besvarad då arbetet pågår.

Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons m.fl. förslag mot Henrik Ölvebos 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Henrik 
Ölvebos förslag.

Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Henrik Ölvebo röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Magnus Johansson m.fl. röstar Nej.

Efter företaget upprop finner ordföranden att 22 Ja-röster och 18 Nej-
röster har avgetts, 1 är frånvarande. Ordförande finner därmed att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.

Votering
Voteringslista bilägges protokollet.
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§ 182

Motion av Ulf Normark (S) Birgitta Larsson (S) och Claes Danell (S) - 
Räddningstjänstens lokaler

KS/2017:2060   299

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med hänvisning till att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap har lämnat ett åtgärdsförslag för räddningstjänsten i 
Gällivare kommun för anpassning och ombyggnad av befintlig 
räddningscentral som ansvarig nämnd behöver ta ställning till,

att planberedskap finns angående byggbar mark för bostäder.

Jäv
Benny Blom (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget till förmån till eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Motion av Ulf Normark (s), Birgitta Larsson (s) och Claes Danell (s) 
gällande räddningstjänstens lokaler har inkommit 2017-04-06 till 
Gällivare kommun. Motionärerna påtalar att samhällsomvandlingen 
kräver att nya tomter hittas för att för att kunna bygga nya bostäder. 
Vidare framför motionärerna att räddningstjänstens lokaler är gamla, 
slitna och inte riktigt uppfyller de behov som finns idag. Motionärerna ser 
fördelar med att räddningstjänstens lokaler inte är mitt i centrum.

Motionärerna föreslår att Gällivare kommun utreder möjligheten att 
bygga nya lokaler för räddningstjänsten t ex vid flygplatsen i Gällivare 
eller annan strategisk plats. Vidare föreslår motionärerna att 
räddningstjänstens lokaler rivs och ersätts med bostäder.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdrag att 
stödja samhällets räddningsorgan när det gäller utveckling av 
organisation, ledning och ledningsmetoder. Åtgärder som stärker 
räddningstjänstens ledningsförmåga stöttas av MSB.
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MSB stödjer kommuner vid produktion av räddningscentraler och 
kommunala ledningsplatser. De stödjer med teknisk rådgivning och 
information gällande säkerhet och robusthet i kommunalteknisk 
försörjning. I räddningstjänstens ledningssystem utgör 
räddningscentralen stommen.

Bidrag kan ges med max 50 procent av kostnaden för åtgärder i den 
tekniska infrastrukturen som bidrar till att öka räddningstjänstens 
ledningsförmåga.

MSB har 2017-03-30 lämnat åtgärdsförslag som innehåller beskrivningar 
av förekommande lokaler och system som ingår i räddningstjänstens 
lokaler för krisledning. Det framgår i åtgärdsförslaget vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att säkerställa räddningstjänstens lokaler och 
försörjningsutrustning. Det framgår även hur stor del av 
åtgärdskostnaderna som är bidragsberättigade. För att få statsbidraget 
behöver kommunen och räddningstjänsten ta beslut om att genomföra 
föreslagna åtgärder och ansöka om bidrag hos MSB. Beslut om bidrag, 
inklusive reservation av bidragsmedel, sker sedan av MSB. Efter att 
åtgärderna är genomförda och ersättningsbesiktning är godkänd sker 
reglering av beslutat bidrag via en rekvisition som tillhandahålls från 
MSB.

MSB har föreslagit viss form av upprustning i delar av lokalerna samt viss 
teknikutrustning. För att få bidraget behöver kommunen följa 
åtgärdsförslaget och bekosta viss del av upprustningen. Beslut gällande 
om kommunen ska följa åtgärdsförslaget är ännu inte taget.

Ekonomiska konsekvenser
Enligt åtgärdsförslaget är summan från MSB beräknad till 5 770 000 kr 
och statligt bidrag som ges beräknas till 2 885 000 kr.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för hela samhället, inklusive barn och unga, med en anpassning 
och ombyggnad av räddningscentralen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap har lämnat ett åtgärdsförslag för räddningstjänsten i 
Gällivare kommun för anpassning och ombyggnad av befintlig 
räddningscentral som ansvarig nämnd behöver ta ställning till,

att planberedskap finns angående byggbar mark för bostäder.

Underlag
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1. Motion.
2. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 257.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Claes Danell (S)

att bifalla motionen.

Per Wahlström (M) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (MaV)

att avslå motionen med hänvisning till att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap har lämnat ett åtgärdsförslag för räddningstjänsten i 
Gällivare kommun för anpassning och ombyggnad av befintlig 
räddningscentral som ansvarig nämnd behöver ta ställning till,

att planberedskap finns angående byggbar mark för bostäder.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Per Wahlströms 
m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Per 
Wahlströms m.fl. förslag.

Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Per Wahlströms m.fl. röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. röstar Nej.

Efter företaget upprop finner ordföranden att 23 Ja-röster och 16 Nej-
röster har avgetts, 1 förklarar jäv och 1 är frånvarande. Ordförande 
finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Per 
Wahlströms m.fl. förslag.

Votering
Voteringslista bilägges protokollet.
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Utdragsbestyrkande

§ 183

Interpellation av Eric Palmqvist (SD) - Upprepad nedskräpning på 
industrifastigheten kring Svensk Bilprovning m.fl.

KS/2017:2338   1012

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Eric Palmqvist (SD) har inkommit med en interpellation om upprepad 
nedskräpning på industrifastigheten kring Svensk Bilprovning m.fl.

Lars Alriksson (M), kommunstyrelsens ordförande har utarbetat ett 
skriftligt svar som har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare.

Underlag
1. Interpellation.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får 
ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. 
Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde.
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 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 184

Interpellation av Eric Palmqvist (SD) - Dialog med Svenska kyrkan 
avseende samhällsomvandlingsprocessen

KS/2017:2341   1012

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Eric Palmqvist (SD) har inkommit med en interpellation om dialog med 
Svenska kyrkan avseende samhällsomvandlingsprocessen.

Lars Alriksson (M), kommunstyrelsens ordförande har utarbetat ett 
skriftligt svar som har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare.

Underlag
1. Interpellation.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får 
ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. 
Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde.
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 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 185

Interpellation av Eric Palmqvist (SD) - Materialval och utformning av 
gator diken och gångbanor, viss upprustning av gatunätet på 
Björkmansheden

KS/2017:2340   1012

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Eric Palmqvist (SD) har inkommit med en interpellation om materialval 
och utformning av gator, diken och gångbanor vid upprustning av 
gatunätet på Björkmansheden.

Britt-Marie Wiklund (M), service- och tekniknämndens ordförande har 
utarbetat ett skriftligt svar som har tillställts kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare.

Underlag
1. Interpellation.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får 
ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. 
Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde.
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Utdragsbestyrkande

§ 186

Interpellation av Eric Palmqvist (SD) -Tillgänglighet vad avser allmänna 
datorer på Gällivare kommuns bibliotek

KS/2017:2339   1012

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Eric Palmqvist (SD) har inkommit med en interpellation om tillgänglighet 
av allmänna datorer på Gällivare kommuns bibliotek.

Karl-Erik Taivalsaari (V), ordförande i barn-, utbildning- och 
kulturnämnden har utarbetat ett skriftligt svar som har tillställts 
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Underlag
1. Interpellation.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får 
ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. 
Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde.
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 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 187

Fyllnadsval av vice ordförande i miljö-, bygg- och räddningsnämnden

KS/2017:2063   102

Kommunfullmäktige beslutar

att utse David Väyrynen (V) till vice ordförande i miljö-, bygg-, och 
räddningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Iris Dimitri (V) har 17 augusti 2017 avsagt sig uppdraget som vice 
ordförande i miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Föreligger fyllnadsval 
för perioden 9 oktober 2017-31 december 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att utse David Väyrynen (V) till vice ordförande i miljö-, bygg-, och 
räddningsnämnden.

Underlag
1. Avsägelse.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-09-29 § 29.
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Utdragsbestyrkande

§ 188

Fyllnadsval av ersättare till miljö-, bygg- och räddningsnämnden

KS/2017:2063   102

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Margareta Höyås (V) till ersättare i miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval av ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreligger 
för perioden 9 oktober 2017- 31-december 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att utse Margareta Höyås (V) till ersättare i miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-09-29 § 30.
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Utdragsbestyrkande

§ 189

Fyllnadsval av ersättare i barn, utbildning- och kulturnämnden

KS/2017:2304   102

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna ärendet öppet till kommunfullmäktiges sammanträde 6 
november 2017.

Ärendebeskrivning
Eva Gidblom (S) har den 1 juni 2017 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i barn-, utbildning- och kulturnämnden. Föreligger fyllnadsval för 
perioden 20 juni 2017-31 december 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att lämna ärendet öppet till kommunfullmäktiges sammanträde 6 
november 2017.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2017-06-20 § 158.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-09-29 § 31.
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Utdragsbestyrkande

§ 190

Fyllnadsval av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden

KS/2017:2304   102

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen,

att lämna ärendet öppet till kommunfullmäktiges sammanträde 6 
november 2017.

Ärendebeskrivning
Katarina Fulford (M) har den 31 juli 2017 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden. Föreligger fyllnadsval 
för perioden 9 oktober 2017-31 december 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att lämna ärendet öppet till kommunfullmäktiges sammanträde 6 
november 2017.

Underlag
1. Avsägelse.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-09-29 § 32.
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Utdragsbestyrkande

§ 191

Fyllnadsval av nämndeman

KS/2017:2325   102

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Margareta Höyås (V) till nämndeman.

Ärendebeskrivning
Föreligger fyllnadsval av nämndeman efter Ann-Katrin Karlsson för tiden 
9 oktober 2017-31 december 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att utse Margareta Höyås (V) till nämndeman.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2017-06-20 § 160.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-09-29 § 33.
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Utdragsbestyrkande

§ 192

Entledigande av ledamot samt val av styrelse för Gojan 1, 14 AB

KS/2017:2326   102

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna entledigande av Roland Axelsson (S) som ledamot i 
bolagsstyrelsen,

att utse Lars Alriksson (M) till ordförande i bolagsstyrelsen,

att utse Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP), Maria Åhlén (S) och 
Tomas Junkka (S) till ledamöter i bolagsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Roland Axelsson (S) har 5 juni 2017 avsagt sig uppdrag som ledamot i 
Gojan 1,14 AB.

Val av ledamöter i styrelsen för Gojan 1, 14 AB upptas till behandling. 
Föreligger val för perioden 9 oktober 2017 fram till och med ordinarie 
bolagsstämma 2019. 

Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Roland Axelsson (S) som ledamot i 
bolagsstyrelsen.

Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att utse Lars Alriksson (M) till ordförande i bolagsstyrelsen,

att utse Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP), Maria Åhlén (S) och 
Tomas Junkka (S) till ledamöter i bolagsstyrelsen.

Underlag
1. Avsägelse.
2. Kommunfullmäktige 2017-04-10 § 82.
3. Kommunfullmäktige 2017-06-20 § 163.
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Utdragsbestyrkande

§ 193

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen

KS/2017:2235   102

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Bernt Nordgrens (NS) avsägelse, 

att utse Nicklas Johansson (NS) till ledamot i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Bernt Nordgren (NS) har den 15 september 2017 avsagt sig uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsen. Föreligger fyllnadsval för tiden 9 
oktober 2017-31 december 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att utse Nicklas Johansson (NS) till ledamot i kommunstyrelsen.

Underlag
1. Avsägelse.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-09-29 § 35.
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Utdragsbestyrkande

§ 194

Fyllnadsval av ledamot i gymnasienämnden

KS/2017:2236   102

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Bernt Nordgrens (NS) avsägelse, 

att utse Nicklas Johansson (NS) till ledamot i gymnasienämnden.

Ärendebeskrivning
Bernt Nordgren (NS) har den 15 september 2017 avsagt sig uppdraget 
som ledamot i gymnasienämnden. Fyllnadsval föreligger för perioden 
9 oktober 2017-31 december 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att utse Nicklas Johansson (NS) till ledamot i gymnasienämnden.

Underlag
1. Avsägelse.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2017-09-29 § 36.
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2017-10-09
Ärenden: §§ 170-194

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 180  § 181  § 182  § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Alriksson, Lars M N X X X

Alriksson, Eva  Kl.14.00-16.40, §§ 181-194 M N X X

Nordvall Hedström, Monica M N X X X

Josefsson, Ingrid M F

Liljergren, Per-Åke Kl.10.00-14.30, §§ 170-180 M N X

Blom, Benny   Jäv § 182 M N X X

Michael Martinsson M F

Larsson, Birgitta S N X X X

Lindberg, Lena S N X X X

Åhlén, Maria Kl. 10.00-16.00, §§ 184 S N X X X

Sundelin, Johannes S F

Eriksson, Nina S F

Axelsson, Roland S F

Persson, Clary S N X X X

Ärlebrand, Steve S N X X X

Rantapää, Mats  Kl.10.00-14.45, §§ 170-180 S N X

Normark, Ulf S F

Pohjanen, Margareta S F

Junkka, Tomas S F

Öqvist, Frank S N X X X

Eriksson, Gunnel S N X X X

Heldeskog, Birgitta S N X X X
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Eriksson, Monica S F
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N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 180  § 181  § 182  § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter

Wäppling, Jeanette           V N X X X

Eriksson, Stig                     V N X X X

Taivalsaari, Karl-Erik V N X X X

Sundqvist-Apelqvist, Katinka V F

Fagerlönn, Pernilla V N X X X

Lehtipalo, Henrik             V N X X X

Öderyd, Isabelle V F

Ölvebo, Henrik MP N X X X

Liinanki, Mattias  Kl. 10.00-16.30, §§ 170-185 MP N X X X

Nyman, Dagmar MP N X X X

Ovrell, Stefan MP N X X X

Palmqvist, Eric SD N X X X

Palmqvist, Paula SD N X X X

Nordgren, Bernt NS F

Henricsson, Margareta NS N X X X

Wennström, Bror MaV N X X X

Olofsson, Fredric MaV N X X X
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N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 180  § 181  §  182  § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare

 Ann Wahlström Kl.10.00-16.30, §§ 170-185

Ers. Michael Martinsson

M T X X X

Henriksson, Amy M F

Wahlström, Per  Ers. Eva Alriksson kl. 10.00-14.30 
§§ 170-180, Ers. Per-Åke Liljergren kl.14.30-16.40 
§§ 181-194

M T X X X

Wahlström, Anna Maria  Ers. Ingrid Josefsson M T X X X

Normark, Tony S F

Eriksson, Vivi Kl.13.00-16.40 §§ 178-194, 
ers. Monika Eriksson

S T X X X

Furskog, Laila  Ers. Johannes Sundelin S T X X X

Tina, Kent S F

Hellström, Monica  Ers. Nina Eriksson S T X X X

Johansson, Magnus Ers. Roland Axelsson S T X X X

Johansson, Lars-Erik Ers. Ulf Normark S T X X X

Burman, Anna Ers. Margareta Pohjanen S T X X X

Karlsson, Tommy Ers. Tomas Junkka S T X X X

Väyrynen, David Ers. Katinka Sundqvist-Apelqvist V T X X X

Lehtipalo, Ann-Christin  Ers. Isabelle Öderyd V T X X X

Haarala, Ove  V N

Forsberg, Kristina V F

Olofsson, Simon MP F

Pettersson, Andreas MP F

Johansson, Nicklas  Ers. Bernt Nordgren NS T X X X
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Eriksson, Göte  NS N
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