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Plats och tid

Ajournering

Gällivare Folketshus, Blå Forell  
Måndag 14 januari 2019 kl. 10:00 - 16:20 

Kl. 11:50-13:00

Utses att justera Fredric Olofsson och Marina Eriksson 

Justeringens plats 
och tid

Beslutande

Övriga deltagare

Förvaltningsbyggnaden, 2019-01-17, klockan 13:00 

Enligt bifogad närvarolista.

Mats Pettersson, kommunchef
Maria Landström, kommunsekreterare
Eva Martinsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, 
§ 2
Annette Viksten Åhl, socialchef, § 4
Inger Junkka, ordförande överförmyndarnämnden
Catrine Mattsson, administrativ chef, § 5
Alexander Kult, förvaltningschef miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen, § 6

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf  §1 - §18 

Ordförande
________________________
Lena Lindberg 

Justerande
________________________
Fredric Olofsson

________________________
Marina Eriksson
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BEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Paragraf  §1 - §18 

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-01-14

Anslags uppsättande 

Anslags nedtagande

2019-01-17

2019-02-08 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Maria Landström
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Utdragsbestyrkande

§ 1

Godkännande av dagordning
KS/2019:22 - 101

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner dag-
ordningen.
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Utdragsbestyrkande

§ 2

Barn- och utbildningsnämndens presentation av verksamhetsplan 
2019-2021
KS/2018:1004 - 0122

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska 
redovisning av nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske 
till kommunfullmäktige en gång per år. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde redovisas powerpointpresentation och nämndsordförande 
och förvaltningschef. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att 
besluta

att lägga ärendet till handlingarna. 

Underlag
1. Verksamhetsplan för 2019-2021 för Barn-, utbildning- och 
kulturnämnden.
2. Barn- och utbildningsnämndens presentation av verksamhetsplan. 
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Utdragsbestyrkande

§ 3

Kommunstyrelsens presentation av verksamhetsplan 2019-2021
KS/2019:80 - 0122

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska 
redovisning av nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske 
till kommunfullmäktige en gång per år. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde redovisas powerpointpresentation och nämndsordförande 
och förvaltningschef. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta

att lägga ärendet till handlingarna. 

Underlag
1. Verksamhetsplan för 2019-2021 för Kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsens presentation av verksamhetsplan. 
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Utdragsbestyrkande

§ 4

Socialnämndens presentation av verksamhetsplan 2019-2021
KS/2019:82 - 0122

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska 
redovisning av nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske 
till kommunfullmäktige en gång per år. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde redovisas powerpointpresentation av nämndsordförande 
och förvaltningschef. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta

att lägga ärendet till handlingarna. 

Underlag
1. Verksamhetsplan för 2019-2021 för Socialnämnden-
2. Socialnämndens presentation av verksamhetsplan. 

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar

att lägga ärendet till handlingarna. 
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Utdragsbestyrkande

§ 5

Överförmyndarnämndens presentation av verksamhetsplan 2019-2021
KS/2019:83 - 0122

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska 
redovisning av nämnders och kommunale bolags verksamhetsplaner ske 
till kommunfullmäktige en gång per år. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde redovisas powerpointpresentation av nämndsordförande 
och 
administrativ chef.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga ärendet till handlingarna

Underlag
1. Verksamhetsplan för 2019-2021 för överförmyndarnämnden.
2. Överförmyndarnämndens presentation av verksamhetsplan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  10  (28)

2019-01-14
  

 
 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 6

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens presentation av verksamhetsplan 
2019-2021
KS/2019:81 - 0122

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska 
redovisning av nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske 
till kommunfullmäktige en gång per år. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde redovisas powerpointpresentation och nämndsordförande 
och förvaltningschef. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 
besluta

att lägga ärendet till handlingarna. 

Underlag
1. Verksamhetsplan för 2019-2021 för Miljö-, bygg-, och 
räddningsnämnden.
2. Miljö-, bygg-, och räddningsnämndens presentation av 
verksamhetsplan. 
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Utdragsbestyrkande

§ 7

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden, 2019-2022
KS/2018:827 - 101

Kommunfullmäktige beslutar

att annonsera i kometen och på kommunens webplats under mandat-
perioden 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Enligt nya kommunallagen 2018, 8 kap. § 10 ska kommunen på sin 
webbplats ha en anslagstavla som även ska innehålla kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden. Kravet på annonsering i 
ortstidningar tas bort.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att annonsera i kometen och på kommunens webplats under mandat-
perioden 2019-2022.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 326.
2. Kommunstyrelsen 2019-01-07 § 3.
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Utdragsbestyrkande

§ 8

Att utse skolchef
KS/2018:965 - 022

Kommunfullmäktige beslutar

att förvaltningschef utses till skolchef.

Ärendebeskrivning
Med anledning av ändringar i skolagen Lag (2018:608) har det tillkommit 
en reglering i Skollagen (2010:800). Av 2 kap. 8 a § framgår att:

Skolchef
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med 
att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse 
en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten. Lag (2018:608).

De nya bestämmelserna i 2 kap. 8 a § i den nya lydelsen tillämpas första 
gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.

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 förvaltningschef utses till skolchef.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-11-27 § 180.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 314.
4. Kommunstyrelsen 2019-01-07 § 4.

Yrkande
Jenny Johansson Jänkänpää (MP) yrkar med instämmande av David 
Väyrynen (V), Lars Alriksson (M), Rolf Häggkvist (S) och Eric Palmqvist 
(SD)

att förvaltningschef utses till skolchef.
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Utdragsbestyrkande

§ 9

Överföring av arkiv med anledning av ny övergripande kommun-
organisation
KS/2018:720 - 004

Kommunfullmäktige beslutar

att arkivansvaret för de verksamheter som byter myndighet från Barn-, 
utbildning- och kulturnämnden till kommunstyrelsen, övertas av 
kommunstyrelsen,

att de nya verksamheterna under kommunstyrelsen får i uppdrag att 
avskilja berörda arkivhandlingar från Barn- utbildning- och 
kulturnämnden för införlivning med kommunstyrelsens arkiv.  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-11-05, § 104, beslutat om en ny över-
gripande kommunorganisation. Förändringen innebär att service- och 
tekniknämnden försvinner och att nämndens ansvar övertas av 
kommunstyrelsen där ärenden kommer att hanteras av två utskott 
knutna till kommunstyrelsen. Samhällsplaneringsutskottet får i uppdrag 
att hantera teknikfrågor och ett nytt utskott för fritids- och kulturfrågor 
får ansvar för frågor från Service- och tekniknämndens fritidsverksamhet. 
Förändringen innebär vidare att Barn- utbildning- och kulturnämnden 
byter namn till Barn- och utbildningsnämnden och att myndighetens 
ansvar för kulturfrågor förs över till kommunstyrelsen med dess nya 
utskott för fritids- och kulturfrågor.

Arkivlagen (1990:782) reglerar myndigheters möjlighet till att avhända 
sig allmänna handlingar. Myndigheterna avhänder sig normalt sett 
allmänna handlingar genom beslut om gallring eller genom överlämnande 
till arkivmyndighet. Avhändande kan även ske genom att 
arkivmyndigheten genom en överenskommelse eller genom ett ensidigt 
beslut från arkivmyndigheten om övertagande av arkiv. 
Kommunfullmäktige kan dessutom med stöd av 15 § Arkivlagen besluta 
om ett överlämnande. Om en myndighet upphör att existera och dess 
verksamhet övertas av annan myndighet behövs inget formellt beslut om 
överlämnande av arkiv till den nya myndigheten. I de lägen då delar av 
en myndighets verksamhet överförs till en annan myndighet behöver 
ansvarsfrågan för arkiv hanteras genom ett beslut som 
kommunfullmäktige fattar med stöd av 15 § Arkivlagen.
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Utdragsbestyrkande

Sammanfattningsvis innebär förändringen att ansvaret för arkiven inom 
Service- och tekniknämnden utan särskilt beslut överförs till kommun-
styrelsen och att kommunstyrelsen efter beslut i kommunfullmäktige kan 
överta ansvaret för arkiv från de verksamheter som genom beslut flyttar 
från Barn-, utbildning- och kulturnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga med anledning av 
ärendet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar bedöms föreligga med 
anledning av ärenden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att arkivansvaret för de verksamheter som byter myndighet från Barn-, 
utbildning- och kulturnämnden till kommunstyrelsen, övertas av 
kommunstyrelsen,

att de nya verksamheterna under kommunstyrelsen får i uppdrag att 
avskilja berörda arkivhandlingar från Barn- utbildning- och 
kulturnämnden för införlivning med kommunstyrelsens arkiv.  

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 316.
2. Kommunstyrelsen 2019-01-07 § 5.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M)

att arkivansvaret för de verksamheter som byter myndighet från Barn-, 
utbildning- och kulturnämnden till kommunstyrelsen, övertas av 
kommunstyrelsen,

att de nya verksamheterna under kommunstyrelsen får i uppdrag att 
avskilja berörda arkivhandlingar från Barn- utbildning- och 
kulturnämnden för införlivning med kommunstyrelsens arkiv.  
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Utdragsbestyrkande

§ 10

Omdisponering från investeringsobjekt i 2018 års budget till ny 
flygbränslestation Gällivare flygplats
KS/2018:984 - 537

Kommunfullmäktige beslutar

att flygbränslestationen avser att tillhandahålla flygfotogen benämnd 
JET-A1,

att omdisponera 2 871 588 kronor från projekt 71005, 702 000 kronor 
från projekt 71006 samt 1 792 346 kronor från projekt 71046 till projekt 
71007 ny tankstation Lapland Airport,

att i samband med anläggandet av ny flygbränslestation utvärdera 
möjligheten att utforma den så att även flygbränsle 100LL kan 
tillhandahållas.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Nicklas Johansson (SJVP) reserverar sig mot be-
slutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Vid Gällivare flygplats äger Air BP flygbränslestationen. 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 
ägandet och driften av befintlig bränslestation. 

Förslaget från BP innebär att Gällivare kommun och flygplatsen tar över 
bränslestationen och driver den på eget tillstånd fr.o.m. april 2019. Air 
BP skulle för egen del fortsätta att leverera bränsle till flygplatsen under 
en bestämd tid istället för en regelrätt köpeskilling. Detta skulle ske efter 
att en miljöundersökning genomförts av marken i anslutning till 
anläggningen. Undersökningen skulle bekostas av BP.

Service- och teknikförvaltningen föreslår istället för att ta över en 
flygbränslestation från tidigt 70-tal att en helt ny station enligt dagens 
miljökrav byggs på alternativt ställe och att BP avvecklar och river sin 
anläggning. Ev sanering av mark ligger också inom detta åtagande.
Gällivare kommun bygger en helt ny station i anslutning till nuvarande 
station. Omfattning samt kostnader enligt nedan. 
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Utdragsbestyrkande

Disciplin  Kostnad
Mek och Projektledn    616 200 kr
EL, Instrument och styrning 1 300 000 kr
En ny 70 m3 tank    368 000 kr
Rör pump armatur 1 200 000 kr
Ny betongplatta    713 452 kr
Spillplatta samt OFA    710 000 kr
Väderskydd/byggnad    616 000 kr
Påkörningsskydd      20 000 kr
Ny tankbil 2 000 000 kr
Byggherre oförutsett. 14% 1 050 000 kr

Summa kostnad 8 600 000 kr

Service- och teknikförvaltningen föreslår att finansiering sker via 
överskottet från investeringsobjekten enligt nedan redovisat 
omdisponeras till projektet Lapland Airport ny flygbränslestation

Konto 71005 toppning 2 871 588 kr                                
Konto 71006 sop-/blåsaggregat    702 000        
Konto 71046 utveckling flygplats 3 792 346 kr 
Bef. konto 71007 ny tankstation 1 237 237 kr

Total finansiering 8 603 171 kr 

Ekonomiska konsekvenser
Omdisponering inom befintliga budgetramar. Vi blir fria att upphandla 
bränslet och genom prispålägg finasera anläggningen.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att flygbränslestationen avser att tillhandahålla flygfotogen benämnd 
JET-A1,

att omdisponera 2 871 588 kronor från projekt 71005, 702 000 kronor 
från projekt 71006 samt 1 792 346 kronor från projekt 71046 till projekt 
71007 ny tankstation Lapland Airport.

Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2018-11-26 § 137.
2. Kommunstyrelsen 2019-01-14 § 6.
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Utdragsbestyrkande

Yrkande
Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V), 
Mattias Liinanki (MP) och Mats Rantapää (S)

att flygbränslestationen avser att tillhandahålla flygfotogen benämnd 
JET-A1,

att omdisponera 2 871 588 kronor från projekt 71005, 702 000 kronor 
från projekt 71006 samt 1 792 346 kronor från projekt 71046 till projekt 
71007 ny tankstation Lapland Airport,

att i samband med anläggandet av ny flygbränslestation utvärdera 
möjligheten att utforma den så att även flygbränsle 100LL kan 
tillhandahållas.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP) 

att Gällivare kommun tar över befintlig tankstation, samt 

att saneringskostnaderna bekostas av Air BP.

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar

Enligt Eric Palmqvists, Jeanette Wäpplings, Mattias Liinankis och Mats 
Rantapääs förslag

Enligt Lars Alrikssons och Nicklas Johanssons förslag

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eric 
Palmqvists, Jeanette Wäpplings, Mattias Liinankis och Mats Rantapääs 
förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 11

Ny taxa för kollektivtrafiken, tätortstrafiken
KS/2018:249 - 0031

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-11-06 KS/2018:249 § 149,

att anta taxa för kollektivtrafiken 2019.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Eva Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till följande taxa inom 
nämndens verksamhetsområde:

Taxa för kollektivtrafiken

Fullmäktige beslutade 2018-11-06 KS/2018:249-0031 att taxan för barn 
och ungdom skulle utgå då Gällivare kommunaccepterat erbjudandet från 
Länstrafiken  att vara med i projektet 6-19 kortet där alla barn och 
ungdomar erbjuds gratis buss och tågtrafik på alla linjer i Norrbotten.

2018-12-04 meddelade Länstrafiken att projektet blir framflyttad till 
2020 på grund av att alla kommuner inte tacka ja. För de kommuner som 
inte tackat ja har det handlat om att de ä är tveksamma till 
finansieringen och att inte beräkningsmodellen varit helt transparent och 
lätt att förstå.

Länstrafiken kommer att fortsätta sitt arbetet med projektet och kommer 
under 2019 presentera en ny beräkningsmodell där ingen kommun ska få 
en ökad kostnad jämfört med den modell som legat till underlag för 
beslut. 6-19 projektet är ett viktigt och positivt projekt som bör träda i 
kraft. Målsättning med projektet har varit att få fler att åka kollektivt och 
samtidigt tänka på miljön. Utifrån att projektet har blivit framflyttat 
föreslår kollektivtrafikansvarig att man inför ”gratis busstrafik för alla 
barn och ungdomar i kollektivtrafiken. Däremot behöver alla som åker i 
busstrafiken ett kort för att registrerar bussresan. Kommunfullmäktige 
har sedan tidigare beslutat om en kortavgift på 100 kronor.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  19  (28)

2019-01-14
  

 
 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv och inryms inom nuvarande budget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget är positivt för alla barn och ungdomar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-11-06 KS/2018:249 § 149,

att anta taxa för kollektivtrafiken 2019.

Underlag
1. Taxa
2. Jämförelse
3. Brev från Länstrafiken angående 6-19 kortet
4. Biljettpriser.
5. Kommunfullmäktige 2018-11-06 § 149.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 324.
7. Kommunstyrelsen 2019-01-07 § 8.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S), 
Eric Palmqvist (SD), Stefan Ovrell (MP), David Väyrynen (V), Fredric 
Olofsson (MV), Margareta Henricsson (SJVP) och Bror Wennström (MV)

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-11-06 KS/2018:249 § 149,

att anta taxa för kollektivtrafiken 2019.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M)

att anta Länstrafiken i Norrbottens biljettpriser för enkelbiljetter och 
periodkort som taxa för busstrafiken inom tätorten för 2019,

att upphöra med försäljning av hel- och halvårskort förutom barn- och 
ungdomskortet där taxan sätts till 450 kr.

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar

Enligt Jeanette Wäpplings, Birgitta Larssons, Eric Palmqvists, Stefan 
Ovrells, David Väyrynens, Fredric Olofssons, Margareta Henricssons och 
Bror Wennströms förslag

Enligt Lars Alrikssons och Eva Alrikssons förslag
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Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Jeanette Wäpplings, Birgitta Larssons, Stefan Ovrells, Eric Palmqvists, 
David Väyrynens, Fredric Olofssons, Margareta Henricssons och Bror 
Wennströms förslag.
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§ 12

Entledigande av vice ordförande i socialnämnden
KS/2018:801 - 102

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna entledigande som vice ordförande i socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) har 17 december 2018 avsagt sig 
uppdraget som vice ordförande i socialnämnden för perioden 1 januari 
2019-31 december 2022.

Förslag till beslut
att godkänna entledigande som vice ordförande i socialnämnden.

Underlag
1. Avsägelse.
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§ 13

Val av vice ordförande i socialnämnden
KS/2018:801 - 102

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Tomas Junkka (S) till vice ordförande i socialnämnden under 
perioden 2019-2020,

att lämna vakant under perioden 2021-2022.

Ärendebeskrivning
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) har avsagt sig uppdraget som vice 
ordförande i socialnämnden.

Föreligger val av vice ordförande i socialnämnden.

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska 
samverkan mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
Gröna.

Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti 

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1  S/V/MP 25
2 S/V/MP 12,5
3 M/NS 9
4 S/V/MP 8,33
5 S/V/MP 6,25
6 S/V/MP 5
7 SD 5
8 M/NS 4,5
9 S/V/MP 4,17
10 S/V/MP 3,57
11 S/V/MP 3,13
12 M/NS 3
13 S/V/MP 2,78
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att välja Tomas Junkka (S) till vice ordförande i socialnämnden under 
perioden 2019-2020,

att lämna vakant under perioden 2021-2022.

Underlag
1. Avsägelse.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-21 § 39.
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§ 14

Fyllnadsval av revisor
KS/2018:799 - 102

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Lena Israelsson (S) till revisor under perioden 1 januari 2019 
fram till beslut om ansvarsfrihet tas i kommunfullmäktige för mandat-
perioden 2015-2018.

Ärendebeskrivning
Tommy Nyström (S) har avsagt sig uppdraget som revisor fr.o.m. 
1 januari 2019, vilket godkänts av kommunfullmäktige 10 december 
2018.

Föreligger fyllnadsval av revisor för fr.o.m. 1 januari 2019 fram till beslut 
om ansvarsfrihet som tas i kommunfullmäktige för mandatperioden 
2015-2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att välja Lena Israelsson (S) till revisor under perioden 1 januari 2019 
fram till beslut om ansvarsfrihet tas i kommunfullmäktige för mandat-
perioden 2015-2018.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-21 § 40.
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§ 15

Val till Matlaget  i Gällivare AB, revisor, 2019-2022
KS/2018:792 - 102

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Eva Nyström (S) till revisor och Katarina Nilsson (M) till revisors-
ersättare för Matlaget i Gällivare AB, 2019-2022.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Matlaget i Gällivare AB som beslutades i 
kommunfullmäktige den 7 april 2008 § 36 står det under § 8 Revisorer, 
att samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, skall även 
gälla för lekmannarevisor med ersättare.

Föreligger val av styrelse till Matlaget i Gällivare AB för perioden efter 
den ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 
2022. En revisor och en revisorersättare skall väljas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 § 178 att Revisorerna får i 
uppdrag att utse revisorer för Matlaget i Gällivare AB inom revisors-
gruppen, samt återkomma med förslag till beslut till kommunfullmäktige 
14 januari 2019.

Förslag till beslut
Revisorerna föreslår kommunfullmäktige besluta

att välja Eva Nyström (S) till revisor och Katarina Nilsson (M) till revisors-
ersättare för Matlaget i Gällivare AB, 2019-2022.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 178.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  26  (28)

2019-01-14
  

 
 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 16

Val till TOP Bostäder AB, revisor, 2019-2022
KS/2018:806 - 102

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Eva Nyström (S) till revisor och Emil Karlsson (M) till revisors-
ersättare för TOP Bostäder AB, 2019-2022.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för TOP Bostäder AB som beslutades i 
kommunfullmäktige den 3 december 2007 § 231 står det under § 9 
Revisorer, att samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, skall 
även gälla för lekmannarevisor med ersättare,

Föreligger val av styrelse till TOP Bostäder AB för perioden efter den 
ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2018. 
En revisor och en revisorersättare skall väljas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 § 180 att Revisorerna får i 
uppdrag att utse revisorer för TOP Bostäder AB inom revisorsgruppen, 
samt återkomma med förslag till beslut till kommunfullmäktige 14 januari 
2019.

Förslag till beslut
Revisorerna föreslår kommunfullmäktige besluta

att välja Eva Nyström (S) till revisor och Emil Karlsson (M) till revisors-
ersättare för TOP Bostäder AB, 2019-2022.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 180.
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§ 17

Val till Gällivare Energi AB, revisor, 2019-2022
KS/2018:758 - 102

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Sven-Erik Nilsson (V) till revisor och Emil Karlsson (M) till 
revisorsersättare för Gällivare Energi AB, 2019-2022.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Gällivare Energi AB som beslutades i 
kommunfullmäktige den 3 oktober 2016 § 180, står det under § 10 
Revisorer, att samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, skall 
även gälla för lekmannarevisor med ersättare.

Föreligger val av styrelse till Gällivare Energi AB för perioden efter den 
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2022. 
En revisor och en revisorersättare skall väljas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 § 182 att Revisorerna får i 
uppdrag att utse revisorer för Gällivare Energi AB inom revisorsgruppen, 
samt återkomma med förslag till beslut till kommunfullmäktige 14 januari 
2019.

Förslag till beslut
Revisorerna föreslår kommunfullmäktige besluta

att välja Sven-Erik Nilsson (V) till revisor och Emil Karlsson (M) till 
revisorsersättare för Gällivare Energi AB, 2019-2022.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 182.
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§ 18

Interpellation av Eva Alriksson (M) - Barnomsorgskön
KS/2018:1020 - 1012

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen är besvarad.

Ärendebeskrivning
Eva Alriksson (M) har inkommit med en interpellation om 
barnomsorgskön.

Jenny Johansson Jänkänpää (MP), barn- och utbildningsnämndens ord-
förande, utarbetar ett skriftligt svar som tillställs 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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Lars Alriksson M N

Kjell Hansson M N

Eva Alriksson M N

Monika Nordvall Hedström M N

Marina Eriksson M N

Benny Blom M N

Per Wahlström M N

Birgitta Larsson S N

Magnus Johansson S N

Maria Åhlén S N

Tomas Junkka S N

Lena Lindberg S N

Roland Axelsson S N

Helena Lillbro S N

Johannes Sundelin S N

Anna Burman S N

Claes Danell S N

Elin Näslund S F

Ulf Normark S F

Gerd Siverhall S N

Tony Normark S F

Gunnel Eriksson S N

Jeanette Wäppling           V N

Karl-Erik Taivalsaari V N

Pernilla Fagerlönn  kl.10.30-16.20 §§ 4-18 V N
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David Väyrynen V N

Katinka Sundqvist Apelqvist V F

Henrik Ölvebo , kl. 9-12 §§ 1-4,7-8, 12 MP N

Sanna Nilsson Ylitalo, kl. 10.30-12.00 §§ 4,  7-8, 
11

MP N

Mattias Liinanki, kl. 13.00-16.20 §§ 5-6, 9-11, 13-18 MP N

Dagmar Nyman MP N

Stefan Ovrell, kl. 13.00-16.20 §§ 5-6, 9-11, 13-18 MP N

Eric Palmqvist SD N

Paula Palmqvist SD N

Mia Feldenius SD N

Carl Lundblad SD F

Rory Blom SD N

Margareta Henricsson SJVP N

Nicklas Johansson SJVP N

Fredric Olofsson MV N

Bror Wennström MV N
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 Anna Alriksson M F

Per-Åke Liljergren M F

Kjell-Åke Andersson M F

Jon Sandin M F

Mats Rantapää, ers. Elin Näslund §§ 1-18 S T

Clary Persson S F

Steve Ärlebrand, ers. Ulf Normark §§ 1-18 S T

Rolf Häggkvist, ers. Tony Normark §§ 1-18 S T

Birgitta Heldeskog S N

Frank Öqvist S N

Monica Hellström S N

Stefan Ersholm S F

Jan-Anders Perdahl V F

Iris Dimitri,  ers Katinka Sundqvist Apelqvist kl. 
14.50-16.20, §§ 9-18,  

V T

Johannes Reinfors V F

Josefine Rynbäck MP F

Andreas Pettersson, ers. Stefan Ovrell kl. 9-12 §§ 1-4, 
7-8, 12. Ers. Sanna Nilsson Ylitalo kl. 13.00-16.20 §§ 5-6, 
9-11, 13-18

MP T

Jenny Johansson Jänkänpää, ers. Mattias Liinanki 9-
12 §§ 1-4, 7-8, 12. Ers. Henrik Ölvebo kl. 13.00-16.20 §§ 
5-6, 9-11, 13-18

MP T

Stig Nordqvist SJVP N

Torbjörn Sandin SJVP N
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Anneli Isaksson MV F

Gun Isaxon MV N
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