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Plats och tid

Ajournering

Gällivare Folkets hus, Blå Forell  
Måndag 9 april 2018 kl. 10:00 – 16:50 

Kl. 12:00-13:00, kl. 14:30-15:00

Utses att justera Eric Palmqvist (SD) och Laila Furskog (S) 

Justeringens plats 
och tid

Beslutande

Övriga deltagare

Förvaltningsbyggnaden, tisdag 17 april 2018, klockan 10:00 

Enligt bifogad närvarolista.

Mats Pettersson, kommunchef §§ 42-57
Maria Landström, kommunsekreterare §§ 42-57
Tommy Nyström, ordförande Gällivare kommuns revisorer, 
§§ 43,45
Sven-Erik Nilsson, revisor, § 43
Lennart Johansson, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvalt-
ningen, § 47

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf  §42 - §57 

Ordförande
________________________
Margareta Henricsson 

Justerande
________________________
Eric Palmqvist 

________________________
Laila Furskog
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Justeringen har tillkännagivits via anslag
Paragraf  §42 - §57 

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-04-09

Anslags uppsättande 

Anslags nedtagande

2018-04-18

2018-05-10 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Maria Landström
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§ 42

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning
KS/2018:59 - 101

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av att Lapplands 
kommunalförbunds årsredovisning 2017 utgår och tas upp på nytt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om godkännande av 
dagordning.

Ordförande föreslår att godkänna dagordningen med tillägg av att 
Lapplands kommunalförbunds årsredovisning 2017 utgår och tas upp på 
nytt vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2018.
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§ 43

Information från revisorerna
KS/2018:20 - 007

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I revisorernas reglemente § 21 ska revisorerna löpande redovisa resul-
tatet av sin granskning till fullmäktige.

Underlag
1. Revisionsrapporter - Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 
2017 samt Handläggning och dokumentation inom ordinärt boende.

Tommy Nyström, revisorernas ordförande informerar om:

- Slutrapport handläggning och dokumentation inom ordinärt boende
- Kartläggning Bergsgläntan.

Sven-Erik Nilsson, revisor informerar om:
- Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017.
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§ 44

Årsredovisning kommunövergripande 2017
KS/2018:88 - 0421

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper 
mm. för 2017 i en årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag 
på överföring av över- och underskott till 2018 års driftbudget samt 
förslag till kompletteringsbudgetering av pågående investeringsobjekt till 
2018 års budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-12 § 39 att lämna 
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 27 mars 2018 samt 
att kommunstyrelsen får fördjupad information gällande: 
Kompletteringsbudget för rondell Cellulosavägen 
Ram fastighet
Tekniska reinvesteringar
Idrotts- och fritidssanläggningar
Hellnerstadion 
Vad kvarstår att göra eller är planerat 2018.
Försköning av tätortens miljö, vad finns i budget för 2018. 
Skatepark projektering samt vårdcentralen Forsen dagverksamhet, 
överflyttade projekt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av 
ej påbörjade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2018 års resultat-, 
finansierings- och balansbudget med motsvarande belopp.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2017.

Underlag
1. Upprättat förslag till årsredovisning för Gällivare kommun 2017.
2. Sammanställning driftöverföringar och kompletteringsbudget.
3. Kommunstyrelsen 2018-03-27 § 73.
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Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M), 
Jeanette Wäppling (V), Magnus Johansson (S) och Eric Palmqvist (SD)

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2017.
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§ 45

Ansvarsfrihet 2017
KS/2018:87 - 041

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna revisionsberättelsen för år 2017 med undantag av 
Lapplands kommunalförbunds årsredovisning som tas separat,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja kommunstyrelsen, samt 
de enskilda företroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2017-års 
verksamhet,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja barn-, utbildning- och 
kulturnämnden, samt de enskilda företroendevalda i detta organ 
ansvarsfrihet för år 2017-års verksamhet,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja socialnämnden, samt de 
enskilda företroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2017-års 
verksamhet,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja service- och 
tekniknämnden, samt de enskilda företroendevalda i detta organ 
ansvarsfrihet för år 2017-års verksamhet,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden, samt de enskilda företroendevalda i detta organ 
ansvarsfrihet för år 2017-års verksamhet,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja överförmyndarnämnden, 
samt de enskilda företroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 
2017-års verksamhet.

Notering
Vid beslutspunkten för kommunstyrelsen innehar Stig Eriksson (V) 
ordförandeskapet.

Jäv
Vid beslutspunkten för kommunstyrelsen anmäler följande ledamöter jäv 
och deltar ej vid beslut: Lars Alriksson (M), Jeanette Wäppling (V), Henrik 
Ölvebo (MP), Pernilla Fagerlönn (V), Birgitta Larsson (S), Maria Åhlén (S), 
Magnus Johansson (S), Nicklas Johansson (NS), Fredric Olofsson (MaV), 
Benny Blom (M), David Väyrynen (V), Monica Nordvall-Hedström (M), 
Stefan Ovrell (MP), Lena Lindberg (S), Ulf Normark (S), Clary Persson 
(S), Steve Ärlebrand (S) och Margareta Henricsson (NS). 
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Vid beslutspunkten för barn-, utbildning- och kulturnämnden anmäler 
följande ledamöter jäv och deltar ej vid beslut: Karl-Erik Taivalsaari (V), 
Eva Alriksson (M), Laila Furskog (S), Pernilla Fagerlönn (V) och Nicklas 
Johansson (NS).

Vid beslutspunkten för socialnämnden anmäler följande ledamöter jäv 
och deltar ej vid beslut: Dagmar Nyman (MP), Steve Ärlebrand (S), 
Gunnel Eriksson (S), Bror Wennström (MaV), Clary Persson (S), Monica 
Hellström (S), Ann-Christin Lehtipalo (V) och Eva Alriksson (M).

Vid beslutspunkten för service- och tekniknämnden anmäler följande 
ledamöter jäv och deltar ej vid beslut: Mattias Liinanki (MP), Mats 
Rantapää (S), Margareta Pohjanen (S), Monika Eriksson (S), Birgitta 
Heldeskog (S) och Ann-Christin Lehtipalo (V).

Vid beslutspunkten för miljö-, bygg- och räddningsnämnden anmäler 
följande ledamöter jäv och deltar ej vid beslut: Per Wahlström (M), David 
Väyrynen (V), Ulf Normark (S), Vivi Eriksson (S) och Monika Eriksson (S).

Vid beslutspunkten för överförmyndanämnden anmäler följande leda-
möter jäv och deltar ej vid beslut: Birgitta Heldeskog (S) och Monica 
Nordvall-Hedström (M).

Ärendebeskrivning
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer ska granska den verksamhet 
som bedrivs i styrelser och nämnder, samt genom utsedda lekmanna-
revisorer verksamhet i kommunens företag.

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern 
kontroll samt återredovisning till kommunfullmäktige. Revisorernas 
ansvar 
är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.

Granskningen ska utföras enligt kommunallagen, kommunens 
revisionsreglemente och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen ska genomföras med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande.

Underlag
1. Revisionsberättelse Gällivare kommun år 2017.
2. Granskningsrapport av årsredovisning 2017 Gällivare kommun.
3. Revisionsberättelser från de kommunala bolagen 2017.
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§ 46

Ansvarsutövandegranskning Norrbottens E-nämnd
KS/2018:362 - 007

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet till Gällivare kommuns revisorer på grund av 
att underlag saknas.

Jäv
Stefan Ovrell (MP) och Nicklas Johansson (NS) anför jäv och deltar inte 
vid beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns revisorer har genomfört en översiktlig granskning 
avseende Norrbottens E-nämnds ansvarsutövande.

Utifrån granskningen gör revisorerna bedömningen att E-nämndens 
ansvarsutövande 2017 har varit tillräcklig.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Gällivare kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ansvarsutövandegranskningen.

Underlag
1. Granskning.

Yrkande
Ulf Normark (S) yrkar med instämmande av Bror Wennström (MaV)

att återremittera ärendet till Gällivare kommuns revisorer på grund av 
att underlag saknas.

Propositionsordning
Ordförande ställer Ulf Normarks m.fl. förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Ulf Normarks m.fl. förslag.
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§ 47

Information om samhällsomvandlingen
KS/2018:14 - 100

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.

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

Lennart Johansson, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
informerar om:

- Kunskapshuset
- Multiaktivitetshuset
- Vård- och omsorgsboende , ny förskola/skola Repisvaara
- Is- och evenemangsarenan
- Friidrottshallen
- Ny förskola Mellanområdet
- Forsen, samlad dagverksamhet

Bostäder
- Repisvaara södra etapp 2

Infrastruktur
- GC-väg Repisvaara södra, etapp 1
- GCSS-tunnel
- VA-projekt
- Bergbäcken
- Ny fjärrvärmeledning Repisvaara

Handels- och industriområdet 
- Vid E 45
- Stålvallen

Utredningar
- Utvecklingsplan centrum
- Kulturmiljö Malmberget
- Miljözoner Malmberget
- Fördjupning utvecklingsplan Vassaraträsk
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Detaljplaner
- Multiaktivitetshuset
- Sjöparken
- Norra Repisvaara, NV
- Silfwerbrandshöjden
- Del av Gällivare 76:1,  Norska vägen
- Hasseln
- Gällivare 82:2 +12:74.

Underlag
1. Presentation.
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§ 48

Antagande - detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl 
Multi-aktivitetshuset
KS/2017:2178 - 2141

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktsplanen för 
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen 
av Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multiaktivitetshuset,

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning, 

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multi-
aktivitetshuset.

Reservation
Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet i sin helhet, se bilaga 1.

Protokollsanteckning
Birgitta Larsson (S) och Mats Rantapää (S) vill föra följande till 
protokollet:

Socialdemokraterna kan konstatera att kommunen ej tagit hänsyn till 
Länsstyrelsens synpunkter som lämnats in i samband med samrådet vad 
gäller detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl. 
Multiaktivitetshuset, Gällivare kommun.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett multiaktivitetshus som 
arena för idrott, musik, kultur, bio, bibliotek, simhall, äventyrsbad i 
centrala Gällivare. I samband med detta har även förutsättningar för ett 
parkeringsgarage skapats. 

Planområdet är i den fördjupade översiktsplanen (Fördjupad 
översiktsplan för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032, 
antagen 2014-05-19) utpekad som centrum. Inom centrum finns en 
naturlig blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Enligt den 
fördjupade översiktsplanen ska tillkommande bebyggelse förstärka 
blandningen 
ytterligare genom att möjliggöra för skola, idrott, kultur och handel som 
flyttas från Malmberget för att etableras i Gällivare. 
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Vidare ska hänsyn tas till de kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
miljöer och värdefull natur som finns i centrum. Vid en förtätning riskerar 
sammanhängande naturområden att försvinna. Vikten av dessa områden 
är stor då de knyter ihop omgivande natur med staden. Aktuell detaljplan 
avviker mot kommunens fördjupade översiktsplan i avseende på 
grönstruktur och kulturmiljö, därför har frågorna utretts i en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB). 

Gällivare kommun har beslutat att göra ett avsteg från den fördjupade 
översiktsplanen för att kunna förverkliga visionsarbetet som gjordes med 
Gällivares medborgare i samband med projektet Nya Gällivare och 
centrumprogrammet Dundret City. Multiaktivitetshuset samlar de 
funktioner som måste flytta från Malmberget samtidigt som det ökar 
folklivet och attraktionen i Gällivare centrum. Placeringen i centrum 
bidrar även till god hushållning av mark och en långsiktig hållbar 
utveckling då befintlig infrastruktur kan nyttjas samt att transporter kan 
minskas i jämförelse med en placering i perifera lägen.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) och har varit utställd för granskning under tiden 6 februari 
till och med 28 februari 2018. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen ansvarar och bekostar detaljplanens framtagande och 
genomförande. Detta innebär att kommunen bland annat står för 
kommande fastighetsbildningar, rättighetsupplåtelser, 
projekteringskostnader, byggnationer och anläggningsarbeten. 
Kommunen står även för kostnader för eventuella flyttningar av 
markledningar och ombyggnadsåtgärder i angränsande ytor, vilka 
härrör från exploa-teringen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett centrum i Gällivare som erbjuder många aktiviteter, stärkt handel 
och folkliv efterfrågas av alla åldersgrupper, men allra mest av 
ungdomarna. Visionen är att samla verksamheter och aktiviteter för 
att skapa närhet och folkliv detta är positivt ur ett barn och ungdoms-
perspektiv.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktsplanen för 
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen 
av Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multiaktivitetshuset,

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning, 

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multi-
aktivitetshuset.

Underlag
1. Plankarta.
2. Planbeskrivning.
3. Granskningsutlåtande.
4. Miljökonsekvensbeskrivning.
5. Särskild sammanställning.
6. Kommunstyrelsen 2018-07-27 § 65.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP), 
Lars Alriksson (M), Mats Rantapää (S), Fredric Olofsson (MaV), David 
Väyrynen (V) och Bror Wennström (MaV)

att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktsplanen för 
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen 
av Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multiaktivitetshuset,

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning, 

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl., Multi-
aktivitetshuset.

Paula Palmqvist (SD) yrkar 

att avslå förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag mot Paula Palmqvists 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
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ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette 
Wäpplings m.fl. förslag.
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§ 49

Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026
KS/2018:230 - 106

Kommunfullmäktige beslutar

att Gällivare kommun ska arbeta utifrån intentionerna i Norrbottens 
folkhälsostrategi 2018-2026 då denna ligger i linje med kommunens egna 
målsättningar.

Ärendebeskrivning
Norrbottenskommuners styrelse har 2018-01-12 beslutat att anta 
Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026. Styrelsen har också beslutat 
rekommendera medlemskommunerna att anta strategin. Utöver 
Norrbottenskommuner står även Länsstyrelsen i Norrbotten och Region 
Norrbotten bakom strategin. 

Folkhälsostrategins övergripande mål är att Norrbotten ska uppnå en 
förbättrad och mer jämlik och mer jämställd hälsa. För att uppnå detta 
finns fyra delmål: 1) Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka 
och bli mer jämlikt och jämställt, 2) Levnadsvanor som påverkar hälsan 
positivt ska öka i omfattning och bli mer jämlika och jämställda, 
3) Normer och värderingar som främjar den jämlika och jämställda 
hälsan ska stärkas och 4) Alla kommuner och regionala företrädare 
arbetar systematiskt med folkhälsa. 

Dessa målsättningar ligger i linje med Gällivare kommuns folkhälso-
politiska målsättningar. 

Ekonomiska konsekvenser
Arbetet för att bidra till målsättningarna i folkhälsostrategin kan få 
ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Folkhälsostrategin bör få positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att Gällivare kommun ska arbeta utifrån intentionerna i Norrbottens 
folkhälsostrategi 2018-2026 då denna ligger i linje med kommunens egna 
målsättningar.
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Underlag
1. Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 41.
3. Kommunstyrelsen 2018-07-27 § 71.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att Gällivare kommun ska arbeta utifrån intentionerna i Norrbottens 
folkhälsostrategi 2018-2026 då denna ligger i linje med kommunens egna 
målsättningar.
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§ 50

Gojan 1 & 14 AB, begäran om kommunal borgen
KS/2018:164 - 107

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) 
med 23 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
23 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att borgensavgiften uppgår till 0,35 % av årlig genomsnittlig låneskuld. 

Jäv
Lars Alriksson (M), Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (M) och Maria 
Åhlén (S) anför jäv och deltar inte vid beslut i ärendet.

Birgitta Larsson (S) anför delikatessjäv och deltar inte vid beslut i 
ärendet.

Ärendebeskrivning
Gojan 1 & 14 AB har en skuld till Gällivare kommun som avtalades i 
samband med förvärvet av bolaget. Gojan 1 & 14 AB avser att reglera 
skulden till Gällivare kommun och begär därför en proprieborgen (borgen 
såsom för egen skuld) med 23 000 000 kronor. Förvärvet på ca 53 Mkr 
av Gojan 1 & 14 AB innebar köp av aktiekapital och övertagande av 
låneskuld i bolaget. Aktiekapitalet om drygt 29,9 Mkr kan inte belastas 
med någon borgensavgift utan det är bara låneskulden som omfattas.

Vid nyttjande av kommunal borgen följer en borgensavgift. Borgens-
avgiften bör följa övriga i kommunkoncernen ingående bolag och 
beräknas årligen till 0,35 % av årets genomsnittliga låneskuld.

Ekonomiska konsekvenser
Vid ett beviljande av kommunal borgen kommer Gojan 1 & 14 AB att 
kunna lösa skulden till Gällivare kommun.

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

att bevilja Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) 
med 23 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
23 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att borgensavgiften uppgår till 0,35 % av årlig genomsnittlig låneskuld. 

Underlag
1. Gojan 1 & 14 ABs begäran om borgen.
2. Kommunstyrelsen 2018-07-27 § 79.

Yrkande
Bror Wennström (MaV) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S)

att bevilja Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) 
med 23 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
23 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att borgensavgiften uppgår till 0,35 % av årlig genomsnittlig låneskuld. 
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§ 51

Strategisk personalplan
KS/2018:227 - 020

Kommunfullmäktige beslutar

att anta den strategiska personalplanen 2018-2022,

att strategiskt personalprogram antaget av kommunfullmäktige 
2012-03-12 upphör att gälla.

Reservation
Eric Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Nu gällande strategiska personalprogram antogs av Kommunfullmäktige 
2012-03-12 att gälla tillsvidare. Det strategiska personalprogrammet har 
behandlats i Stora kommunledningsgruppen 2017-01-20 och därefter 
reviderats av Personalenheten. Strategiska personalplanen har remiss-
behandlats i förvaltningar och arbetstagarorganisationer samt presen-
terats i Stora kommunledningsgruppen 2018-02-09. 

Strategiska personalplanen utgör tillika kommunens arbetsmiljöpolicy. 
De ändringar som gjorts är i huvudsak att Ledarskap, som tidigare var 
en del av området Medarbetare, utgör ett eget område. Målen har 
förtydligats liksom hur dessa ska följas upp.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta den strategiska personalplanen 2018-2022,

att strategiskt personalprogram antaget av Kommunfullmäktige 
2012-03-12 upphör att gälla.
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Underlag
1. Strategisk personalplan.
2. Kommunfullmäktige 2012-03-12 § 15.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 30.
4. Kommunstyrelsen 2018-07-27 § 84.

Yrkande
Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V) och 
Birgitta Larsson (S)

att anta den strategiska personalplanen 2018-2022,

att strategiskt personalprogram antaget av Kommunfullmäktige 
2012-03-12 upphör att gälla.

Eric Palmqvist (SD) yrkar 

att anta den strategiska personalplanen 2018-2022,

att strategiskt personalprogram antaget av kommunfullmäktige 
2012-03-12 upphör att gälla,

att texten i punkten “värdegrund” med formuleringen:
“– Attraktivitet. Ett mångkulturellt samhälle i naturskön miljö med en 
infrastruktur som erbjuder närhet till arbete, service och fritid.” ändras 
till: “– Attraktivitet. Ett samhälle i naturskön miljö med en infrastruktur 
som erbjuder närhet till arbete, service och fritid”,
 
att texten i punkten “Uppföljning” kompletteras med följande 
lydelse: “Utöver detta skall det redovisas huruvida verksamheterna 
bedrivits med vakanta tjänster och om så är fallet skall en konkret plan 
om hur vakanserna är tänkta att tillsättas inom respektive verksamhet 
presenteras.” 

Propositionsordning
Ordförande ställer Eva Alrikssons m.fl. förslag mot Eric Palmqvists förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eva Alrikssons m.fl. 
förslag.
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§ 52

Kompletterande investeringsäskande ang. ombyggnation av RC gällande 
säker ledningsplats vid Räddningstjänsten
KS/2017:2552 - 170

Kommunfullmäktige beslutar

att ur rörelsekapitalet anslå 2 900 000 kr till investeringsobjektet 
MSB Räddningstjänsten 28002 för att sedan återbetalas när statsbidrag 
betalats ut.

Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans 
med länsstyrelsen, räddningstjänsten och Gällivare kommun tagit fram 
detta åtgärdsförslag som innehåller beskrivningar av förekommande 
lokaler och system som ingår i räddningstjänstens lednings lokaler vid 
såväl vardagliga som allvarliga och extraordinära händelser, samt vid 
kris och höjd beredskap.

Enligt kostnadsbilagan till åtgärdsförslaget för ombyggnation vid 
Räddningstjänsten så uppgår den beräknade bidragsberättigade 
kostnaderna till 5 800 000 kr, av det utgår 2 900 000 kr som statligt 
bidrag från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Investeringen för ombyggnation av RC gällande säker ledningsplats är 
beviljat ur investeringsreserven för 2017 av KS/2017:2552 § 321. 

Eftersom kommunen behöver beslut om bruttobelopp för investeringar 
krävs ett tilläggsäskande på 2 900 000 kr. Beloppet tas från rörelse-
kapitalet för att sedan återföras efter utbetalt statsbidrag enligt bilagda 
villkor.

Ekonomiska konsekvenser
Investering på 2 900 000 kr allokeras från rörelsekapitalet för att sedan 
återföras när statsbidrag har utbetalts. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ur rörelsekapitalet anslå 2 900 000 kr till investeringsobjektet 
MSB Räddningstjänsten 28002 för att sedan återbetalas när statsbidrag 
betalats ut.
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Underlag
1. Beslut om statsbidrag till tekniska förstärkningsåtgärder 
för ökad ledningsförmåga för Räddningstjänsten i 
Gällivare kommun.
2. Villkor för utbetalning av statsbidrag.
MBR 2018-02-15 § 20.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 40.
4. Kommunstyrelsen 2018-07-27 § 88.

Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar

att ur rörelsekapitalet anslå 2 900 000 kr till investeringsobjektet 
MSB Räddningstjänsten 28002 för att sedan återbetalas när statsbidrag 
betalats ut.
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§ 53

Tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
KS/2017:2675 - 100

Kommunfullmäktige beslutar

att socialnämnden ansvarar för tillsyn över elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare,

att ärendet efter beslut i kommunfullmäktige lämnas till socialnämnden 
med ansvar att komplettera reglemente och delegationsordning utifrån 
denna tillsyn samt att utarbeta taxa för tillsyn enligt lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Jäv
Karl-Erik Taivalsaari (V) anför jäv och deltar inte vid beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2017 trädde en ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen gäller elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. Lagen reglerar bland annat 
att försäljning inte får ske till minderåriga, butikers ansvar och 
myndigheters ansvar av tillsyn.

Den som säljer elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste 
anmäla detta till kommunen. Den som säljer måste även utöva särskild 
kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen över dessa 
varor och ha en egenkontrollplan. Egenkontrollsplanen ska till kommunen 
med anmälan. 

Kommuner ska utöva tillsyn enligt ovan nämnda lag. Med anledning av 
det behöver Gällivare kommun utse ansvarig nämnd för att utöva tillsyn 
över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

Nuläget
Idag har socialnämnden tillsynsansvaret för serveringstillstånd enligt 
alkohollagen och tillsyn av försäljning enligt tobakslagen. Miljö- bygg- 
och räddningsnämnden utövar kontroll över handel med vissa receptfria 
läkemedel enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Inkomna yttranden
Socialnämnden och miljö-, bygg- och räddningsnämnden har getts 
möjlighet att inkomma med yttrande.
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Socialnämnden framför att socialnämnden idag har tillsyn över all tobak- 
och alkoholförsäljning i kommunen. Det gäller både försäljningsställen via 
butiker och kiosker samt krogar och restauranger. Socialnämnden 
framför att med största sannolikhet kommer försäljningsställena också 
vara de mest förekommande försäljningsställena för elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare och därför bör socialnämnden vara 
bäst lämpad att ansvara för tillsyn enligt lag 2017:425.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden påtalar att socialnämnden utövar 
tillsynen över all tobak- och alkoholförsäljning i Gällivare kommun. Vidare 
att ur praktisk synpunkt bör socialförvaltningen utöva tillsyn då 
försäljningsställena med stor sannolikhet kommer att vara detsamma 
som försäljningsställena för tobak vilket effektiviserar tillsynen. Miljö-, 
bygg- och räddningsnämnden anser att socialnämnden ska vara ansvarig 
nämnd för lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.
 
Bedömning
Med stor sannolikhet kommer försäljningsställena av elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobak till största del vara samma 
och därför bedöms det rimligt att socialnämnden utövar denna tillsyn.

Med anledning av lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare finns behov av att den ansvariga nämndens 
(socialnämnden) reglemente kompletteras med ansvarar för denna 
tillsyn. Även 
delegationsordningen är i behov av att kompletteras med att 
tillsynsansvarig för socialförvaltningen är delegat i ärende ”beslut om 
påförande av avgift för extra kontrollbesök”. Enligt lagen får kommunen 
ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. Utifrån 
ovanstående behöver taxa för tillsyn enligt lagen tas fram. 

Ekonomiska konsekvenser
Tillsyn kräver resurser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga med tillsyn över elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare för att minska riskerna att barn och unga får tillgång 
till nikotin.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att socialnämnden ansvarar för tillsyn över elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare,

att ärendet efter beslut i kommunfullmäktige lämnas till socialnämnden 
med ansvar att komplettera reglemente och delegationsordning utifrån 
denna tillsyn samt att utarbeta taxa för tillsyn enligt lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Underlag
1. Yttrande socialnämnden. 
2. Yttrande miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 42.
4. Kommunstyrelsen 2018-07-27 § 92.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  28  (32)

2018-04-09
  

 
 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 54

Revidering av föreskrift för Kommunalt partistöd
KS/2018:162 - 003

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget till föreskrift om lokalt partistöd,

att föreskrift beslutad 2014-05-09 § 69 därmed upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Föreskrift gällande Kommunalt partistöd har reviderats utifrån 
förändringar i Kommunallagen (2017:725). Det som är förändrat utifrån 
revideringen är siffrorna på kapitel och paragrafer i hänvisningarna till 
Kommunallagen.  

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till föreskrift om lokalt partistöd,

att föreskrift beslutad 2014-05-09 § 69 därmed upphör att gälla.

Underlag
1. Gällande föreskrift.
2. Förslag till ny föreskrift.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 44.
4. Kommunstyrelsen 2018-07-27 § 93.
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§ 55

Medborgarinitiativ - hönshållning
KS/2018:245 - 0091

Kommunfullmäktige beslutar

att anta medborgarinitiativ, samt 

att ändra de lokala föreskrifterna i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarinitiativ inkom med förslag om att förändra lokala före-
skrifterna så att anmälan om hönshållning inte längre behövs inom 
detaljplanelagt område. Av förslaget framgår förslag på högst antal höns 
och tuppar samt att man bör föreskriva generella villkor.

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen gör bedömningen att utifrån ett 
medborgarperspektiv, ett hållbart samhälle samt utifrån 
livsmedelsverkets strävan mot fler lokala små produktioner, borde 
medborgarinitia-tivet, införlivas och de lokala föreskrifterna bör 
förändras. Dessutom bör generella villkor införlivas i de lokala 
föreskrifterna.

Miljö-, bygg och räddningsförvaltningens förslag på generella riktlinjer är 
bland annat:

Enligt medborgarinitiativets förslag att flockens antal inte får överskrida 
12 st., däribland max 1 tupp.

Vistelsetiden utomhus för djuren får inte ske mellan 22.00–07.00 för att 
minimera olägenheter i form av ljud för närboende.

Gödseln ska dagligen tas omhand så att närboende inte störs. 
Kommunicering med grannarna bör ske för att undvika framtida klagomål 
och öka delaktigheten.

Ekonomiska konsekvenser
Marginell inkomstsänkning. 

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

att anta medborgarinitiativ, samt 

att ändra de lokala föreskrifterna i enlighet med förvaltningens förslag.

Underlag
1. Medborgarförslaget.
2. Lokala föreskrifter (reviderade versionen).
3. MBR 2018-02-15 § 14.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 § 45.
5. Kommunstyrelsen 2018-07-27 § 94.

Yrkande
Lars-Erik Johansson (S) yrkar 

att avslå medborgarinitiativet.

Paula Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V)

att anta medborgarinitiativ, samt 

att ändra de lokala föreskrifterna i enlighet med förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars-Erik Johanssons förslag mot Paula Palmqvists 
m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Paula 
Palmqvists m.fl. förslag.
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§ 56

Kommunfullmäktiges delgivningar
KS/2018:21 - 101,KS/2018:322 - 007,KS/2018:34 - 107,KS/2018:60 - 
007

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delgivningar

1. Cirkulär
Sveriges kommuner och Landsting 2018-02-28 
Cirkulär 18:8 – Fullmäktiges val av revisorer

2. KS 2018:60/007
Gällivare kommuns revisorer har 14 mars 2018 inkommit med slut-
dokument – Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017.

3. KS 2018:322/007
Gällivare kommuns revisorer har 14 mars 2018 inkommit med slut-
dokument till socialnämnden – Handläggning och dokumentation inom 
ordinärt boende.

4. KS 2018:34/107
Lapplands kommunalförbund har 21 mars 2018 inkommit med protokoll 
fört vid direktionsmöte 28 februari 2018.

Förslag till beslut
att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna.

Underlag
1. Cirkulär.
2. Slutdokument styrelsen och nämndernas ansvarsutövande 2017.
3. Slutdokument handläggning och dokumentation inom ordinärt boende.
4. Lapplands kommunalförbunds protokoll.
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§ 57

Inkomna motioner
KS/2018:23 - 101

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Inkomna motioner.

Vid kallelsens utskick föreligger inga inkomna motioner.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreligger följande motion:

Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) – Ytterkläder för 
personal inom kommunal hemtjänst/hemsjukvård, KS/2018:403.



1 

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2018-04-09
Ärenden: §42 - §57 

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

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Alriksson, Lars  Jäv § 45 Ks, § 50 M N

Alriksson, Eva Jäv § 45 BUoK, Sn M N

Nordvall Hedström, Monica Jäv § 45 Ks, ÖFN M N

Henriksson, Amy M F

Liljergren, Per-Åke M N

Blom, Benny Jäv § 45 Ks M N

Michael Martinsson M F

Larsson, Birgitta  Jäv § 45 Ks, delikatessjäv 
§ 50

S N

Lindberg, Lena  Jäv § 45 Ks S N

Åhlén, Maria  Jäv § 45 Ks, § 50 S N

Sundelin, Johannes S F

Eriksson, Nina S F

Axelsson, Roland S F

Persson, Clary Jäv § 45 Ks, Sn S N

Ärlebrand, Steve  Jäv § 45 Ks, Sn S N

Rantapää, Mats  Kl. 10.00-15.00 §§ 42-46, 
§§ 48-52. Jäv § 45 SoT

S N

Normark, Ulf  Jäv § 45 Ks, MBR S N

Pohjanen, Margareta  Jäv § 45 SoT S N

Junkka, Tomas S F

Öqvist, Frank  Kl.10.00-15.30 §§ 42-46, 
§§ 48-51

S N

Eriksson, Gunnel Jäv § 45 Sn S N

Heldeskog, Birgitta  Kl.10.00-16.15 §§ 42-51. 
Jäv § 45 SoT, ÖFN

S N

Danell, Claes S F

Eriksson, Monica  Jäv § 45 SoT, MBR S N
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2018-04-09
Ärenden: §42 - §57 

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

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Wäppling, Jeanette  Jäv § 45 Ks, § 50 V N

Eriksson, Stig                     V N

Taivalsaari, Karl-Erik  Jäv § 45 BUok, § 53 V N

Sundqvist-Apelqvist, Katinka V F

Fagerlönn, Pernilla  Jäv § 45 Ks, Buok V N

Lehtipalo, Henrik  Kl. 10.40-16.50 §§ 45-57           V N

Öderyd, Isabelle V F

Ölvebo, Henrik  Jäv § 45 Ks, § 50 MP N

Liinanki, Mattias  Jäv § 45 SoT MP N

Nyman, Dagmar Kl. 10.00-16.20 §§ 42-51. 
Jäv § 45 Sn

MP N

Ovrell, Stefan  Jäv § 45 Ks, § 46 MP N

Palmqvist, Eric SD N

Palmqvist, Paula SD N

Nicklas Johansson  Jäv § 45 Ks, BUok, § 46 NS N

Henricsson, Margareta  Jäv § 45 Ks NS N

Wennström, Bror  Jäv § 45 Sn MaV N

Olofsson, Fredric  Jäv § 45 Ks MaV N
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F = Frånvarande
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Ersättare

Wahlström, Ann ers. Michael Martinsson 
kl. 13.00-14.00 §§ 46, 48

M T

Högman, Josephine M F

Wahlström, Per ers. Amy Henriksson. Jäv § 45 
MBR

M T

Wahlström, Anna Maria M F

Normark, Tony S F

Eriksson, Vivi ers. Johannes Sundelin. Jäv § 45 
MBR

S T

Furskog, Laila ers. Nina Eriksson. Jäv § 45 BUok S T

Tina, Kent S F

Hellström, Monica ers. Roland Axelsson. Jäv § 45 
Sn

S T

Johansson, Magnus ers. Tomas Junkka. Jäv § 45 
Ks

S T

Johansson, Lars-Erik ers. Claes Danell S T

Burman, Anna ej tjg. kl. 10.00-15.00 §§ 42-46, 
48-51. Ers Mats Rantapää kl. 15.00-16:50 §§ 47, 
52-57

S T

Karlsson, Tommy S F

Väyrynen, David ers. Katinka Sundqvist Apelqvist. 
Jäv § 45 Ks, MBR

V T

Lehtipalo, Ann-Christin ers. Isabelle Öderyd. Jäv 
§ 45 Sn, SoT

V T

Haarala, Ove ers. Henrik Lehtipalo kl. 10.00-11:40, 
§§ 42-44. Ej tjg. kl. 11.40-16.50 §§ 46-57

V T

Forsberg, Kristina V F

Olofsson, Simon MP F
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Pettersson, Andreas ers. Dagmar Nyman kl. 16.20-
16.50 §§ 52-57

MP T

Sandin, Torbjörn NS N

Eriksson, Göte NS N

Isaksson, Anneli MaV F

Isaxon, Gun MaV N

OMRÖSTNINGSRESULTAT: 




