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Gällivare Folkets hus, Blå Forell
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Kl. 12:00-13:15
Kl. 16:45-17:00
Kl. 17:30-17:35, § 203

Utses att 
justera

Eva Alriksson och Fredric Olofsson

Justeringens plats 
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-11-07, kl.13:00

Anslagstid

Beslutande

Övriga deltagare

2019-11-08—2019-11-30

Enligt bifogad närvarolista.

Alexander Kult, tf. kommundirektör, §§ 185-219
Ulla Segerlund, nämndsekreterare, §§ 185-219
Christer Nordmark, Gällivare kommuns revisorers ordförande, 
§ 188
Lennart Johansson, förvaltningschef, samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen, § 189

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf §185 - §219 

Ordförande
________________________
Lena Lindberg

Justerande

Justerande

________________________
Eva Alriksson

________________________
Fredric Olofsson
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§ 201 27
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina 
Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M), Kjell-Åke Andersson (M), 
Margareta Henricsson (SJVP) och Nicklas Johansson (SJVP) - Angående varierade 
rätter i Gällivare kommuns skolbespisning

§ 202 29
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina 
Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M), Kjell-Åke Andersson (M), 
Margareta Henricsson (SJVP) och Nicklas Johansson (SJVP) - Lokal matlagning

§ 203 31
Motion av Paula Palmqvist (SD) - Införande av barnboxar till nyblivna föräldrar i 
Gällivare kommun

§ 204 34
Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Marina 
Eriksson (M), Per Wahlström (M) och Benny Blom (M) - Angående utbildning och 
vidareutbildning för personal anställd i socialförvaltningens äldreomsorg

§ 205 35
Motion av Monica Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Benny 
Blom (M), Marina Eriksson (M), Per Wahlström (M) och Lars Alriksson (M) - 
Angående vinterskor inom kommunens barnomsorg och förskolor

§ 206 37
Motion av Eva Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika 
Hedström (M), Benny Blom (M), Kjell-Åke Andersson (M) och Marina Eriksson 
(M) angående att konkurrensutsätta Gällivare kommuns fastighetsförvaltning

§ 207 39
Motion av Eva Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika 
Hedström (M), Benny Blom (M), Kjell-Åke Andersson (M) och Marina Eriksson 
(M) angående att det år 2019 är hundra år sedan allmän och lika rösträtt 
infördes

§ 208 42
Motion av Eva Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika 
Nordvall Hedström (M), Benny Blom (M), Kjell-Åke Andersson (M) och Marina 
Eriksson (M) angående att namnge vår nya gymnasie- och lärcentrabyggnad 
efter Sveriges första kvinnliga FN-ambassadör Agda Rössel

§ 209 44
Motion av Eva Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika 
Hedström (M), Benny Blom (M), Kjell-Åke Andersson (M) och Marina Eriksson 
(M) angående lokalt förbud mot tiggeri

§ 210 45
Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) angående standariserat 
granskningsintyg för redovisning av hur partistöd använts i Gällivare kommun
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§ 211 47
Motion av Marina Eriksson (M) och Katinka S Apelqvist (V) angående rekrytering 
av personal till Gällivare kommun

§ 212 48
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina 
Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M) och Kjell-Åke Andersson (M) 
- angående felaktig skyltning Magnetitvägen

§ 213 49
Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson 
(M) Per Wahlström (M) och Marina Eriksson (M) - Parkering för besökare och 
kommunanställda vid kommunhuset

§ 214 50
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) - 
Tillgänglighetsanpassning av vägen till Fjällstugan på Dundret

§ 215 51
Delgivningar

§ 216 52
Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

§ 217 53
Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant till Dundret Gällivare 
Fjällanläggning AB för mandatperioden 2019-2022

§ 218 54
Interpellationer

§ 219 55
Inkomna motioner
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§ 185

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning
Dnr KS/2019:22

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 186

Entledigande av vice ordförande i kommunfullmäktiges presidum
Dnr KS/2018:775

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna entledigande för Claes Danell (S) som vice ordförande i kommunfullmäktiges 
presidium.

Ärendebeskrivning
Claes Danell (S) har 18 september 2019 inkommit med en avsägelse för uppdraget som 
vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium.

Förslag till beslut
att godkänna entledigande för Claes Danell (S) som vice ordförande i kommunfullmäktiges 
presidium.

Underlag
1. Avsägelse.
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§ 187

Fyllnadsval av vice ordförande i kommunfullmäktige
Dnr KS/2018:775

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Gerd Siverhall (S) till vice ordförande i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Claes Danell (S), har inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som vice ordförande i 
kommunfullmäktige.

Föreligger fyllnadsval av vice ordförande.

Underlag
1. Avsägelse.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att välja Gerd Siverhall (S) till vice ordförande i kommunfullmäktige.
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§ 188

Information från revisorerna
Dnr KS/2019:20, KS/2019:691, KS/2019:690

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.

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

Christer Nordmark, ordförande, Gällivare kommuns revisorer informerar om:
- Revisorernas bedömning av delårsrapport
- Granskning Brand och skalskydd vid äldreboenden och skolor.

Underlag
1. Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2019-08-31.
2. Uppföljande granskning – Brand och skalskydd vid äldreboenden och skolor.
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§ 189

Information om samhällsomvandlingen
Dnr KS/2019:14

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En gång per kvartal informerar förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om 
det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.

Lennart Johansson, förvaltningschef informerar om:

- Kunskapshuset
- Multiaktivitetshuset
- Vård- och omsorgsboende, skola, förskola Repisvaara
- Is- och evenemangsarena
- Friidrottshallen
- Förskola Dokkas
- Forsens vårdcentral
- Sjöparksskolan
- Vassaragarage
- Ridhuset
- GC-väg Dundret
- Postgatan, Storgatan
- Repisvaara Södra, etapp 2
- Ny GC-väg västra Malmberget
- Sjöparken Park
- Torget
- Stålvallen
- GC-väg från Koskullskulle
Detaljplaner
- Malmberget Hermelinen, Hjorten
- Del av Gällivare 76:1 Norska vägen
- Malmberget 8:17 m.fl.
- Vassara - Sandviken
- Koskullskulle, småhusbebyggelse
- Nuolajärvi, Gällivare 22:24
- Robsam 1

Underlag
1. Presentation.
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§ 190

Delårsrapport kommunövergripande 2019
Dnr KS/2019:72

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapporten med redaktionella förändringar på sidan 10: rad 19-20, sidan 
21: rad 2-3, fel årtal, sidan 68: rutorna resultaträkning och balansräkning - fel årtal, sidan 
70: ändra ordförande till Birgitta Larsson.

Ärendebeskrivning
Stöd- och utvecklingsförvaltningen har, utifrån styrelsens, nämndernas och de kommunala 
bolagens underlag, sammanställt delårsrapport för kommunkoncernen.

Kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild 
redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början.

Delårsrapporten skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Gällivare kommuns delårsrapport omfattar perioden 1 januari till 
31 augusti.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten. 

Underlag
1. Delårsrapport Gällivare kommun 2019.
2. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 361.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M), Paula Palmqvist (SD), 
Tomas Junkka (S), Henrik Ölvebo (MP) och Stefan Ovrell (MP)

att godkänna delårsrapporten med redaktionella förändringar på sidan 10: rad 19-20, sidan 
21: rad 2-3, fel årtal, sidan 68: rutorna resultaträkning och balansräkning - fel årtal, sidan 
70: ändra ordförande till Birgitta Larsson.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons, Lars Alrikssons, Paula Palmqvists, Stefan Ovrell (MP), 
Tomas Junkka (S) och Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta 
Larssons, Lars Alrikssons, Paula Palmqvists, Henrik Ölvebos, Tomas Junkka och Stefan 
Ovrells förslag.
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§ 191

Inlandståget AB, begäran om kommunal borgen
Dnr KS/2019:622

Kommunfullmäktige beslutar

att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget AB:s (helägt 
dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 2 632 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, under 
förutsättning att minst ¾ av övriga ägare står för borgen av sin del,

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

Jäv
Stefan Ovrell (MP) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Inlandsbanan AB:s koncernledning har på uppdrag av Inlandståget AB:s styrelse tagit fram 
en finansieringsplan. Lån sker förmånligast från Kommuninvest och dessa kräver borgen 
från ägare motsvarande det belopp som ska lånas. Totala investeringen uppgår 
till 14-15 Mkr/tåg, ie totalt 70-75 Mkr, varav 10 Mkr finansieras från Norrlandsfonden, 
10 - 15 Mkr från kommersiell bank och 50 Mkr från Kommuninvest. 

Ingen av ägarna ska dock borga för hela beloppet om 50 Mkr, utan detta ska delas upp på 
19 delar, samma som antalet delägare. Aktuellt borgensbelopp per delägare blir då ca 2,63 
Mkr. Avsikten är att få alla kommuner att stå borgen för varsin del, vilket ger det totala 
beloppet om 50 Mkr. 

Vid nyttjande av kommunal borgen följer en borgensavgift. Borgensavgiften bör spegla den 
risk kommunen tar för beviljad borgen och beräknas årligen till 0,35 % av årets 
genomsnittliga låneskuld.

Ekonomiska konsekvenser
En årlig finansiell intäkt motsvarande 0,35 % av årets genomsnittliga låneskuld tillfaller 
Gällivare kommun. Om Inlandståget AB inte kan betala sina förpliktelser kommer 
kommunen som borgenär stå för kvarvarande skuld så som sin egen. 

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

att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget AB:s (helägt dotterbolag till av 
kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 2 632 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, under förutsättning att minst 
¾ av övriga ägare står för borgen av sin del,

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

Underlag
1. Inlandståg – Önskemål om kommunal borgen.
2. Inlandståg – Protokoll styrelsemöte.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 215.
4. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 376.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar 

att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget AB:s (helägt 
dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 2 632 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, under 
förutsättning att minst ¾ av övriga ägare står för borgen av sin del,

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Mats 
Rantapääs förslag.
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§ 192

Styrdokument krisberedskap 2019-2022
Dnr KS/2019:626

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa styrdokument för krisberedskap, i enlighet med Överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Fastställan av styrdokument krisberedskap 2019-2022.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa styrdokument för krisberedskap, i enlighet med Överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap 2019-2022.

Underlag
1. Styrdokument för krisberedskap, Gällivare kommun 2019-2022.
2. Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 216.
4. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 377.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut

att fastställa styrdokument för krisberedskap, i enlighet med Överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap 2019-2022.
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§ 193

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Dnr KS/2019:628

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa kommunens risk och sårbarhetsanalys i enlighet med 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, samt Överenskommelse om kommuners 
krisberedskap MSB 2018-09779, SKL 18/03101.

Ärendebeskrivning
Fastställa Risk och sårbarhetsanalys för Gällivare kommun 2019-2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa kommunens risk och sårbarhetsanalys i enlighet med 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, samt Överenskommelse om kommuners 
krisberedskap MSB 2018-09779, SKL 18/03101.

Underlag
1. Risk och sårbarhetsanalys 2019-2020.
2. Överenskommelse MSB/SKL.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 217.
4. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 378.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med kommun-
styrelsens förslag till beslut

att fastställa kommunens risk och sårbarhetsanalys i enlighet med 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, samt Överenskommelse om kommuners 
krisberedskap MSB 2018-09779, SKL 18/03101.
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§ 194

Ägardirektiv för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB
Dnr KS/2019:635

Kommunfullmäktige beslutar

att Dundret Gällivare Fjällanläggning AB ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att 
kostnaderna för verksamheten täcks genom verksamhetens intäkter,

att Dundret Gällivare Fjällanläggning AB vid varje tillfälle agera för en budget i balans,

att Dundret Gällivare Fjällanläggning AB ska nå ett resultat i verksamheten som innebär att 
bolaget skall klara sig utan aktieägartillskott,

att stryka andra stycket i borgensåtagandet, som lyder: Till dess värdet av kommunal 
borgen beräknats enligt ovan ska bolaget betala en borgensavgift om 0,35 % för de av 
bolagets lån där det föreligger kommunal borgen,

att i övrigt anta ägardirektiv för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB.

Jäv
Birgitta Larsson (S), Henrik Ölvebo (MP), Karl-Erik Taivalsaari (V) och Lars Alriksson (M) 
anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB org nr: 559196-9869 är ett helägt kommunalt bolag 
sedan förvärvet 2019-07-01. För kommunala bolag skall ägardirektiv fastställas och 
beslutas av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-07 att lämna ärendet utan eget 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober.

Ekonomiska konsekvenser
Ägardirektiv skapar förutsättningar för tydlig styrning av bolaget och därmed rätt 
hushållning med resurser.

Konsekvenser för barn och unga
Dundret är en tillgång för barn och unga, ett perspektiv som lyfts fram i ägardirektivet. 
Förslaget bedöms därmed ha positiva konsekvenser för barn och unga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bedriva sin verksamhet på sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom 
verksamhetens intäkter,

att vid varje tillfälle agera för en budget i balans,

att nå ett resultat i verksamheten som innebär att bolaget skall klara sig utan 
aktieägartillskott,

att stryka andra stycket i borgensåtagandet, som lyder: Till dess värdet av kommunal 
borgen beräknats enligt ovan ska bolaget betala en borgensavgift om 0,35 % för de av 
bolagets lån där det föreligger kommunal borgen,

att i övrigt anta ägardirektiv för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB.

Underlag
1. Ägardirektiv för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 218.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 379.
4. Reviderat ägardirektiv.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Erik Palmqvist (SD) och Benny Blom (M)

att Dundret Gällivare Fjällanläggning AB ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att 
kostnaderna för verksamheten täcks genom verksamhetens intäkter,

att Dundret Gällivare Fjällanläggning AB vid varje tillfälle agera för en budget i balans,

att Dundret Gällivare Fjällanläggning AB ska nå ett resultat i verksamheten som innebär 
att bolaget skall klara sig utan aktieägartillskott,

att stryka andra stycket i borgensåtagandet, som lyder: Till dess värdet av kommunal 
borgen beräknats enligt ovan ska bolaget betala en borgensavgift om 0,35 % för de av 
bolagets lån där det föreligger kommunal borgen,

att i övrigt anta ägardirektiv för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Rantapääs, Eric Palmqvists och Benny Bloms förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Mats Rantapääs, Eric Palmqvists och Benny Bloms
förslag.
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§ 195

Bolagsordning för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB
Dnr KS/2019:634

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Bolagsordningen för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB.

Jäv
Birgitta Larsson (S), Henrik Ölvebo (MP), Karl-Erik Taivalsaari (V) och Lars Alriksson (M) 
anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB org nr: 559196-9869 är ett helägt kommunalt bolag 
sedan förvärvet 2019-07-01. För kommunala bolag skall bolagsordning fastställas och 
beslutas av Kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
Bolagsordningen skapar förutsättningar för tydlig styrning av bolaget och därmed rätt 
hushållning med resurser.

Konsekvenser för barn och unga
Dundret är en tillgång för barn och unga, ett perspektiv som lyfts fram i bolagsordningen. 
Bolagets ändamål…att säkra det allmännyttiga föremålet, tillgång för lokala föreningar och 
Skidgymnasiet. Förslaget bedöms därmed ha positiva konsekvenser för barn och unga. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Bolagsordningen för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB.

Underlag
1. Bolagsordning för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 219.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 380.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Johannes Reinfors 
(V) i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna Bolagsordningen för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB.
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§ 196

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB, begäran om kommunal borgen
Dnr KS/2019:644

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna begäran om proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) med 70 000 000 
kronor upp till ett högsta lånebelopp om 70 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB, samt

att borgensavgiften fastställs till 0,2 %.

Jäv
Birgitta Larsson (S), Henrik Ölvebo (MP), Karl-Erik Taivalsaari (V) och Lars Alriksson (M) 
anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB org nr: 559196-9869 är ett helägt kommunalt bolag 
sedan förvärvet 2019-07-01. Den skuld på 61 570 254 kronor som avtalades i samband 
med förvärvet och som bolaget har till Gällivare kommun behöver regleras. Utöver detta 
behövs ett extra låneutrymme för utökad likvid för att möjliggöra genomförande av 
utveckling av bolagets verksamhet. Bolaget begär därför en proprieborgen av Gällivare 
kommun med 70 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Ekonomiska konsekvenser
Vid nyttjande av kommunal borgen uppstår en borgensavgift. Borgensavgiften bör följa 
övriga i kommunkoncernen ingående bolag och beräknas årligen till 0,20 % av årets 
genomsnittliga låneskuld. Borgensavgiften medför en intäkt till Gällivare kommun.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte innebära några konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna begäran om proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) med 70 000 000 
kronor upp till ett högsta lånebelopp om 70 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB, samt

att borgensavgiften fastställs till 0,2 %.

Underlag
1. Begäran om kommunal borgen för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB.
2. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 381.
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Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Paula Palmqvist (SD) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna begäran om proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) med 70 000 000 
kronor upp till ett högsta lånebelopp om 70 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB, samt

att borgensavgiften fastställs till 0,2 %.
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§ 197

Uppföljning motioner
Dnr KS/2019:23

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga motionerna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Uppföljning motioner.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga motionerna till handlingarna.

Underlag
1. Förteckning över motioner.
2. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 383.
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§ 198

Taxa för fritidsanläggningar 2020
Dnr KS/2019:275

Kommunfullmäktige beslutar

att i texten efter vuxen och ungdom lägga till föreningar,

att i övrigt anta taxa för ishall och friidrottsanläggning 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 9 september 2019 återremitterat taxan för ishall och friidrotts-
arena för verksamhetsåret 2020. I det nya förslaget finns nu ungdom- och vuxentaxa för 
föreningar samt taxa för övriga och företag. Tidigare fanns även en taxa för juniorer och 
begreppet senior användes i stället för vuxen. Taxorna föreslås nu vara lika i de båda 
anläggningarna för ungdom respektive vuxen och de stämmer i all väsentlighet överens 
med övriga taxor för kommunens fritidsanläggningar. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att i texten efter vuxen och ungdom lägga till föreningar,

att i övrigt anta taxa för ishall och friidrottsanläggning 2020.

Underlag
1. Förslag till taxa för ishall och friidrottsarena 2020
2. Kommunstyrelsen 2019-09-09 § 295
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-10-01 § 53.
4. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 384.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M) och Paula Palmqvist 
(SD) i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att i texten efter vuxen och ungdom lägga till föreningar,

att i övrigt anta taxa för ishall och friidrottsanläggning 2020.
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§ 199

Taxa för kostavgift
Dnr KS/2019:123

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva beslutet i Kommunfullmäktige § 138 2019-09-23, samt

att höja kostavgiften med 4 % inom vård och omsorgboendeform, inom korttidshem LSS, 
inom LSS daglig verksamhet samt matdistribution för ordinärt boende.

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

Taxa för kost

Utifrån att Matlagets höjning är 4 %, på grund av fördyrade livsmedelskostnader föreslår 
socialförvaltningen att följa Matlagets höjning. Kostavgiften inom vård och omsorgs-
boendeform höjs från 3571 kr/mån till 3714 kr/mån. Kostavgiften för korttidshem LSS höjs 
från 75 kr/dygn till 78 kr/dygn. LSS daglig verksamhet höjs från 53 kr/lunch till 
55 kr/lunch. Matdistribution höjs från 57 kr/portion till 59kr/portion.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenser för barn och ungdom medför en höjning av kostavgiften med 4 %.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva beslutet i Kommunfullmäktige § 138 2019-09-23, samt

att höja kostavgiften med 4 % inom vård och omsorgboendeform, inom korttidshem LSS, 
inom LSS daglig verksamhet samt matdistribution för ordinärt boende.

Underlag
1. Förslag taxa för kost.
2. Socialnämnden 2019-04-08 § 62.
3. Kommunfullmäktige 2019-09-23 § 138.
4. Socialnämnden 2019-09-30 § 144.
5. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 385.
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Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP) och Lars 
Alriksson (M) i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att upphäva beslutet i Kommunfullmäktige § 138 2019-09-23, samt

att höja kostavgiften med 4 % inom vård och omsorgboendeform, inom korttidshem LSS, 
inom LSS daglig verksamhet samt matdistribution för ordinärt boende.
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§ 200

Taxa för transportdispenser
Dnr KS/2019:280

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxan på transportdispenser för 2020.

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Service- och 
teknikförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom verksamhetsområdet:

Taxa för transportdispenser 2020

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-09 att ärendet återremitteras med förtydligande på 
meningen ”Har inget arbete nedlagts på ärendet utgår ingen avgift”, för beslut i 
kommunfullmäktige 4 november.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxan på transportdispenser för 2020.

Underlag
1. Förslag Taxa transportdispenser 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 76.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 162.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 169.
5. Kommunstyrelsen 2019-09-09 § 297.
6. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-10-08 § 144.
7. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 386.
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att anta taxan på transportdispenser för 2020.
 
Lars Alriksson (M) yrkar

att höja taxan på transportdispenser 2020 med 3,1 %, avrundat till närmaste tiotal kronor,

att behålla meningen; har inget arbete nedlagts på ärendet utgår ingen avgift, samt 
att i övrigt anta taxan för transportdispenser 2020.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  27  (56)

2019-11-04
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 201

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M), 
Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M), Kjell-Åke Andersson (M), Margareta Henricsson 
(SJVP) och Nicklas Johansson (SJVP) - Angående varierade rätter i Gällivare kommuns 
skolbespisning
Dnr KS/2018:882

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen då ett vegetariskt alternativ varje dag införs och att valfrihet mellan två 
rätter erbjuds den vegetariska dagen utifrån Kommunstyrelsens beslut.

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

Ärendebeskrivning
Under mandatperioden 2015-2018 infördes en köttfri dag i veckan i Gällivares kommunala 
skolor. Med anledning av införandets, enligt motionärerna, negativa konsekvenser 
föreslogs Kommunfullmäktige besluta 

att upphöra med köttfri dag 

att införa ett vegetariskt alternativ per dag i kommunens grundskolor

En köttfri dag har följts upp i Kommunstyrelsen (KS/2018:174) och där beslutades

att skolmenyn utformas så att två alternativa maträtter finns varje dag, varav en är 
vegetarisk,

att det under en av veckans dagar serveras två vegetariska maträtter,

att inom förskolorna serveras en rätt per dag,

att förskolornas meny utformas enligt Kommunfullmäktiges beslut om en vegetarisk dag i 
veckan,

att arbeta för att öka barns, elevers och vårdnadshavares kunskap om vegetariska mat-
kulturer och matens påverkan på hälsa och klimat,

att utvärdera förändringen efter ett år,

att ärendet stannar i Kommunstyrelsen då den anses som verkställighet.

Med anledning av ovanstående beslut anses motionen vara besvarad.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då ett vegetariskt alternativ varje dag införs och att valfrihet mellan två 
rätter erbjuds den vegetariska dagen utifrån Kommunstyrelsens beslut.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Motion 2018-11-05.
3. Ks 2019-04-02 § 142.
4. BoU au § 84.
5. Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-13 § 81.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 221.
7. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 387.

Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD), Mattias Liinanki 
(MP), Henrik Ölvebo (MP), Stefan Ovrell (MP), Birgitta Larsson (S) och Maria Åhlén (S) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut 

att avslå motionen då ett vegetariskt alternativ varje dag införs och att valfrihet mellan 
två rätter erbjuds den vegetariska dagen utifrån Kommunstyrelsens beslut.

Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP), Margareta 
Henricsson (SJVP) och Anneli Isaksson (MV) 

att bifall motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer David Väyrynens, Paula Palmqvists, Mattias Liinankis, Henrik Ölvebos, 
Stefan Ovrells, Birgitta Larssons och Maria Åhléns förslag mot Eva Alrikssons, Nicklas 
Johanssons, Margareta Henricssons och Anneli Isakssons förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i 
enlighet med David Väyrynens, Paula Palmqvists, Mattias Liinankis, Henrik Ölvebos, Stefan 
Ovrells, Birgitta Larssons och Maria Åhléns förslag.
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§ 202

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M), 
Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M), Kjell-Åke Andersson (M), Margareta Henricsson 
(SJVP) och Nicklas Johansson (SJVP) - Lokal matlagning
Dnr KS/2018:885

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med hänvisning till den pågående kostutredningen där en översyn av 
matproduktionen ingår.

Reservation
Eva Alriksson (M), Paula Palmqvist (SD) och Margareta Henricsson (SJVP) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Motion av ledamöter från moderata samlingspartiet och sjukvårdspartiet angående lokal 
matlagning har inkommit 2018-11-05. Motionärerna påtalar att försök har genomförts med 
lokal matlagning i Gällivare kommun och att i Dokkas skola prövades lokal matlagning 
under ett år och utföll väl. Den lokalt lagade maten uppskattades både av skolbarn och 
äldre som fick mat genom hemtjänsten. Vidare att vid utvärdering fann utredaren att 
maten dessutom blivit något billigare med lokal tillagning. Motionärerna föreslår 
kommunfullmäktige besluta med anledning av ovanstående att Dokkas och Hakkas skolor 
får göra försök med lokal matlagning.

Nämnd- och utredningsenheten beredde motionen och lämnade till kommunfullmäktige 
förslag på att avslå motionen med hänvisning till den pågående kostutredningen där en 
översyn av matproduktionen ingår. 2019-04-15 § 82 beslutade kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet med anledning av att motionen inte har behandlats av barn- och 
utbildningsnämnden.

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden (BoU) inkommer med yttrande där BoU påtalar att 
kostenheten numera organisatoriskt är placerad under kommunstyrelsen och att BoU inte 
har 
ansvar i verkställigheten av beslut rörande kostenheten. 

Vidare hänvisar BoU till den pågående kostutredningen och att det inte är aktuellet med 
försök med lokal matlagning i Dokkas och Hakkas skolor i dagsläget samt att det i 
samband med resultatet av kostutredningen kan vara aktuellt att bearbeta frågan på nytt. 
I yttrandet framgår också att BoU ställer sig positiv till förslag om lokal matlagning, under 
förutsättning att kostnaden för berörda verksamheter inte ökar vid eventuellt genom-
förande.
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Bedömning
Den tidigare bedömningen som gjordes 2019-02-19 kvarstår efter att yttrande inkommit 
från BoU: En översyn av matproduktionen ingår som en del i den kostutredning som är 
pågående. Därmed bedöms det inte vara aktuellt i nuläget att göra lokala försök med 
matlagning i Dokkas och Hakkas skolor.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
I allmänhet kan uppfattningen vara att lokal matlagning på skolor är positivt för barn och 
unga. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till den pågående kostutredningen där en översyn av 
matproduktionen ingår.

Underlag
1. Motion.
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-15 § 82.
3. Yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 222.
5. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 388.

Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar med instämmande av Stefan Ovrell (MP), Birgitta Larsson (S) 
och Karl-Erik Taivalsaari (V) i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen med hänvisning till den pågående kostutredningen där en översyn av 
matproduktionen ingår.

Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD) och Margareta 
Henricsson (SJVP) 

att bifalla motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer David Väyrynens, Stefan Ovrells, Birgitta Larssons och Karl-Erik 
Taivalsaaris förslag mot Eva Alrikssons, Paula Palmqvists och Margareta Henricssons 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med David Väyrynens, Stefan Ovrells, Birgitta 
Larssons och Karl-Erik Taivalsaaris förslag.
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§ 203

Motion av Paula Palmqvist (SD) - Införande av barnboxar till nyblivna föräldrar i Gällivare 
kommun
Dnr KS/2019:214

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med hänvisning till att det i dagsläget saknas medel till införande av 
barnboxar till nyblivna föräldrar i Gällivare kommun, samt

att intentionen i motionen är positiv och utreds vidare.

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

Ajournering
Kl. 17:30-17:35.

Ärendebeskrivning
Motion av Paula Palmqvist (Sd) har inkommit 2019-02-04 gällande införande av barnboxar 
till nyblivna föräldrar i Gällivare kommun. Motionären påtalar att Gällivare kommun de 
senaste åren upplevt en positiv trend i antal födda barn i kommunen och att detta är 
oerhört positivt då kommunen strävar efter att bli 20 000 invånare. Vidare att de senaste 
åren har ca 200 barn fötts i Gällivare kommun, dock med en minskning 2018.

Motionären redogör för att Finland sedan krigstiden givit ut så kallade barnboxar till 
nyblivna föräldrar med det mesta de nyblivna föräldrarna behöver i klädväg och 
hygienartiklar för det nyfödda barnet och nyblivna mamman, 2018 var det 64 artiklar i 
boxen. Det framkommer att artiklarna i boxen är könsneutrala för att passa bägge könen. 
Vidare att anledningen till införandet var att även föräldrar som hade det mindre ställt 
skulle kunna erbjuda sina barn det som var nödvändigt under första levnadsåret och boxen 
har sedan dess blivit alltmer populär och uppmärksammad över hela världen.

Motionären framför att sverigedemokraterna anser att en kommun med ambition att bli fler 
invånare behöver göra allt för att uppmuntra och underlätta barnafödande och att tanken 
med barnboxen är att lyfta Gällivare kommun som en barn- och familjevänlig kommun. 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att barnboxen, liknande den i Finland, 
införs i Gällivare kommun samt att barnboxen delas ut till alla nyblivna föräldrar i Gällivare.

Barnboxen i Finland
Finland har sedan slutet av 1930-talet, i enlighet med en instiftad lag, erbjudit mödrar att 
ansöka om moderskapsunderstöd. Inledningsvis i form av en summa pengar och senare 
med möjligheten att alternativt välja en så kallad moderskapsförpackning, innehållande 
kläder och olika barnavårdsprodukter. Från början administrerades detta av finska 
socialstyrelsen (nuvarande Institutet för hälsa och välfärd, THL). 
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Sedan 1994 ligger verksamheten under FPA, en självständig socialförsäkringsinrättning 
som står under riksdagens tillsyn, med egen förvaltning och budget av finska staten. De 
enskilda kommunerna bär således inga kostnader.

FPA hanterar årligen ca 60 000 ansökningar. I dagens penningvärde motsvarade kostnaden 
för 2018 ca 140 miljoner, där merparten avsåg kostnader för moderskapsförpackningar och 
ca 35 miljoner utgjorde skattefritt utbetalda moderskapsstöd.

Ett införande av en barnbox, liknande den i Finland, skulle för Gällivare kommun motsvara 
en kostnad på ca 300 000-340 000 exkl. kostnad för administration och hantering.  
En budgetpost på 20 000 per år, avsedda att uppmärksamma nyfödda i kommunen, har 
tidigare funnits i kommunledningskontorets budget. Som ett led i ålagda sparkrav för KLKs 
verksamheter har denna post strukits i budget för 2019 och framåt.

Ekonomiska konsekvenser
En barnbox skulle innebära kostnader.

Konsekvenser för barn och unga
Positivt för nyfödda och deras familjer med barnbox.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att det i dagsläget saknas medel till införande av 
barnboxar till nyblivna föräldrar i Gällivare kommun, samt

att intentionen i motionen är positiv och utreds vidare.
  
Underlag

1. Motion, 2019-02-04.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 223.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 389.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen med hänvisning till att det i dagsläget saknas medel till införande av 
barnboxar till nyblivna föräldrar i Gällivare kommun, samt

att intentionen i motionen är positiv och utreds vidare.

Paula Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M)

att bifalla motioner.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag mot Paula Palmqvists och Eva Alrikssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Maria Åhléns förslag.
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§ 204

Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), 
Per Wahlström (M) och Benny Blom (M) - Angående utbildning och vidareutbildning för 
personal anställd i socialförvaltningens äldreomsorg
Dnr KS/2019:216

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen som ligger helt i linje med det arbete som pågår för att klara 
kompetensförsörjningen inom socialtjänsten.

Ärendebeskrivning 
Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), 
Per Wahlström (M) och Benny Blom (M) – angående utbildning och vidareutbildning för 
personal anställd i socialförvaltningens äldreomsorg.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för utbildning och personalkostnader i samband med utbildning och introduktion. 

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga finns inom socialförvaltningens verksamheter där det arbetar vård och 
omsorgspersonal och kan direkt eller indirekt beröras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen som ligger helt i linje med det arbete som pågår för att klara 
kompetensförsörjningen inom socialtjänsten.

Underlag
1. Underlag förslag till beslut.
2. Titlar och AID-koder inom vård och omsorg.
3. § 42 SNau 2019-04-16.
4. Socialnämnden 2019-05-06 § 85.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 224.
6. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 390.

Yrkande
Marina Eriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S), Eva Alriksson (M), 
Paula Palmqvist (SD) och Fredric Olofsson (MV) i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut

att bifalla motionen som ligger helt i linje med det arbete som pågår för att klara 
kompetensförsörjningen inom socialtjänsten.
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§ 205

Motion av Monica Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), 
Marina Eriksson (M), Per Wahlström (M) och Lars Alriksson (M) - Angående vinterskor inom 
kommunens barnomsorg och förskolor
Dnr KS/2019:323

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen i dagsläget då det saknas en övergripande policy för arbetskläder inom 
kommunen, där arbetsmiljölagstiftningen inte är styrande,

att intentionen i motionen är positiv.

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

Ärendebeskrivning
Moderata samlingspartiet i Gällivare har inkommit med en motion avseende vinterskor 
inom kommunens barnomsorg och förskolor. Moderata samlingspartiet skriver i sin motion 
att arbetsgivaren idag tillhandahåller arbetskläder till personalen men att vinterskor ej 
ingår i dagens utrustning.

För att skyddskläder ska bli aktuellt för en yrkesgrupp krävs det att man enligt 
arbetsmiljölagen genomför en risk och konsekvensanalys där man utreder vilket behov som 
finns utifrån de risker som arbetsuppgifter medför. Exempelvis skyddskläder, skor eller 
annan utrustning. 

Vad gäller arbetskläder krävs det ytterligare utredning då det kan innebära att fler 
yrkesgrupper kan ha behov av detta. Det krävs även en övergripande policy inom Gällivare 
kommun och detta kan även innebära ökade kostnader för alla förvaltningar.

Gällivare Kommun anser att jämlikhet och lika villkor är viktigt och arbetar också därefter. 

Ekonomiska konsekvenser
Vid bifall av motion krävs det att ekonomiska medel tillförs Barn och utbildning.

Konsekvenser för barn och unga
Inget som tagits hänsyn till i svaret av motionen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen i dagsläget då det saknas en övergripande policy för arbetskläder inom 
kommunen, där arbetsmiljölagstiftningen inte är styrande,

att intentionen i motionen är positiv.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Motion.
3. BoU au § 86.
4. Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-13 § 83.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 225.
6. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 391.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Johannes Reinfors (V) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen i dagsläget då det saknas en övergripande policy för arbetskläder inom 
kommunen, där arbetsmiljölagstiftningen inte är styrande,

att intentionen i motionen är positiv.

Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)

att bifalla motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons och Johannes Reinfors förslag mot Eva Alrikssons och 
Paula Palmqvists förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons och 
Johannes Reinfors förslag.
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§ 206

Motion av Eva Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika Hedström (M), 
Benny Blom (M), Kjell-Åke Andersson (M) och Marina Eriksson (M) angående att 
konkurrensutsätta Gällivare kommuns fastighetsförvaltning
Dnr KS/2019:425

Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga motionen till kommunfullmäktiges sammanträde 9 december 2019.

Ärendebeskrivning
Motion gällande att konkurrensutsätta Gällivare kommuns fastighetsförvaltning har 
inkommit 2019-04-15 från ledamöter i moderata samlingspartiet i Gällivare. Motionärerna 
beskriver att idag utförs stora delar av kommunens fastighetsförvaltning av TOP-bostäder 
AB och att uppdraget har utförts under mer än tio år samt att det är dags att pröva 
effektiviteten av TOP-bostäders uppdrag. Enligt motionärerna ska en konkurrensutsättning 
innebära att kommunen, TOP-bostäder AB och privata aktörer får lägga anbud i 
upphandlingen av de fastighetsunderhåll som TOP-bostäder AB nu utför. Vidare att syftet 
med motionen är att kommunen kan få mer fastighetsunderhåll utfört genom effektivare 
fastighetsförvaltning.

Motionärerna yrkar att kommunens fastighetsunderhåll upphandlas i konkurrens med Top-
bostäder AB, kommunen och privata aktörer.

Nuläge
Den politiska majoriteten har för avsikt att göra en översyn av den kommunala 
fastighetsförvaltningen inklusive underhåll. Detta bl.a. utifrån alla nya lokaler som 
tillkommer genom samhällsomvandlingen. I och med denna översyn blir det inte aktuellt 
att i dagsläget göra någon upphandling angående kommunens fastighetsunderhåll.

Ekonomiska konsekvenser
En upphandling av kommunens fastighetsunderhåll skulle ha en viss kostnad.

Konsekvenser för barn och unga
Målgruppen är inte direkt berörd.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen angående att konkurrensutsätta Gällivare kommuns 
fastighetsförvaltning med motivering om att en översyn av den kommunala 
fastighetsförvaltningen inklusive underhåll kommer att göras.
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Underlag
1. Motion 2019-04-15.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 226.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 392.
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§ 207

Motion av Eva Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika Hedström (M), 
Benny Blom (M), Kjell-Åke Andersson (M) och Marina Eriksson (M) angående att det år 
2019 är hundra år sedan allmän och lika rösträtt infördes
Dnr KS/2019:426

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen avseende att kommunen på lämpligt sätt uppmärksammar att det är 
100 år sedan val med allmän och lika rösträtt genomförts i kommunen eftersom det får 
anses viktigt att den lika rösträttens införande uppmärksammas. Dels för spridande av 
kunskap men även som ett led i att värna den svenska demokratin.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har 2019-04-15 mottagit en motion om att kommunen på lämpligt sätt 
ska uppmärksamma  om demokratiska val med lika rösträtt genomförts under 1919.

Motionsställarna yrkar på 

att kommunen undersöker om demokratiska val med manlig och kvinnlig rösträtt har 
anordnats under 1919 inom nuvarande Gällivare kommuns gränser och

att om sådant val skett ska kommunen på lämpligt sätt uppmärksamma denna viktiga 
händelse

Historik
Enligt förordning år 1862 grundlades systemet med kommuner i Sverige. Gällivare 
kommun blev enligt förordningen en landskommun och höll enligt arkivhandlingar i 
Gällivare kommuns centralarkiv sin första kommunalstämma den 30 maj år 1864. 
Rösträtten i kommunerna baserade sig på den skatt som medborgarna betalade. Även 
kvinnor med egen inkomst omfattades av rösträtten liksom företag.

Vid tidpunkten för framväxten av den allmänna och lika rösträtten genomförde Gällivare 
Landskommun sitt första val till kommunalfullmäktige den 30 mars 1919. Den 14 januari 
1919 hölls kommunalstämma i Malmberget där frågan om val till kommunalfullmäktige 
samt indelning av Gällivare landskommun i valkretsar behandlades. 

Två olika slag av röstlängder

Vid slutet av 1918 granskade och godkände kommunalstämman röstlängder för 1919 som 
grundade sig på den skatt som varje medborgare betalade. Samtidigt finns arkivhandlingar 
i centralarkivet i form av röstlängder för 1919 som upprättats vid Gällivare fögderis 
häradsskrivarekontor och som godkänts vid respektive valdistriktsstämma i slutet av mars 
1919. Dessa röstlängder är förda på så sätt att en allmän och lika rösträtt tillämpats.
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Mycket talar därigenom för att allmän och lika rösträtt tillämpats redan vid valet till 
kommunalfullmäktige den 30 mars 1919.

Enligt protokollsbok i centralarkivet hölls första kommunalfullmäktige den 1 juli 1919.

Den 19 september 1920 behandlade kommunalstämman frågan om val till 
kommunalfullmäktige för perioden 1 januari 1921 till och med 31 december 1924. Det 
fastslogs att antal fullmäktige skulle vara totalt 20 stycken fördelat på de tre olika 
valkretsarna, Gällivare, Malmberget och Hakkas och att valet skulle genomföras den 4 och 
den 5 december 1920. Det finns i centralarkivet röstlängder upprättade i juni 1920 vilka 
använts för avprickning vid röstmottagandet. Av dessa röstlängder framgår att både män 
och kvinnor haft lika rösträtt.

Kommunalfullmäktige i Gällivare landskommun har existerat fram till och med 1970 och 
höll sitt sista fullmäktige den 21 december 1970. Från 1971 och framåt är benämningen 
som i dag, kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
I dagsläget kan ekonomiska konsekvenser för att uppmärksamma 100-års dag av val till 
kommunalfullmäktige inte bedömas.

Konsekvenser för barn och unga
Beslut med anledning inlämnad motion innebär inga kända konsekvenser för barn och 
unga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen avseende att kommunen på lämpligt sätt uppmärksammar att det är 
100 år sedan val med allmän och lika rösträtt genomförts i kommunen eftersom det får 
anses viktigt att den lika rösträttens införande uppmärksammas. Dels för spridande av 
kunskap men även som ett led i att värna den svenska demokratin.

Källor
1. Gällivare landskommun – kommunalnämnden A1a:1 Protokoll kommunalstämma
2. Gällivare landskommun – kommunalnämnden A1a:8 Protokoll kommunalstämma
3. Gällivare landskommun – valnämnden D2:12-14 Röstlängder 1919
4. Gällivare landskommun – valnämnden D2:17 Röstlängder 1919
5. Gällivare landskommun – valnämnden D2:18-19a Röstlängder 1920

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 227.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 393.
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Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande Johannes Reinfors (V), Margareta Henricsson 
(SJVP), Paula Palmqvist (SD) och Birgitta Larsson (S) i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut

att bifalla motionen avseende att kommunen på lämpligt sätt uppmärksammar att det är 
100 år sedan val med allmän och lika rösträtt genomförts i kommunen eftersom det får 
anses viktigt att den lika rösträttens införande uppmärksammas. Dels för spridande av 
kunskap men även som ett led i att värna den svenska demokratin.
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§ 208

Motion av Eva Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika Nordvall 
Hedström (M), Benny Blom (M), Kjell-Åke Andersson (M) och Marina Eriksson (M) 
angående att namnge vår nya gymnasie- och lärcentrabyggnad efter Sveriges första 
kvinnliga FN-ambassadör Agda Rössel
Dnr KS/2019:427

Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga motionen till kommunfullmäktiges sammanträde 9 december 2019.

Ärendebeskrivning
Motion gällande att namnge vår nya gymnasie- och lärcentrabyggnad efter Sveriges första 
kvinnliga FN-ambassadör Agda Rössel har inkommit 2019-04-15 från ledamöter i moderata 
samlingspartiet i Gällivare. Motionärerna föreslår att nya gymnasieskolan namnges efter en 
av Gällivares främsta kvinnokämpar och redogör för Agda Rössels arbete.

Motionärerna framför att det under lång tid har funderats över hur minnet av Agda Rössel 
ska tillvaratas och att det är en utmärkt idé att namnge nya gymnasie- och 
lärcentrabyggnaden efter henne.

Motionärerna yrkar att vår nya gymnasie- och lärcentrabyggnad ska givas namnet Agda 
Rössels skola.

Bedömning
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott har 2018-11-08 § 146 tagit beslut om att 
namnet på nya gymnasie- och distanshögskolan ska vara Kunskapshuset. Utifrån detta kan 
konstateras att namnfrågan för aktuell byggnad redan är behandlad och beslutad.

Ekonomiska konsekvenser
Ingen.

Konsekvenser för barn och unga
Ingen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen angående att namnge vår nya gymnasie- och lärcentrabyggnad efter 
Sveriges första kvinnliga FN-ambassadör Agda Rössel med motivering att namnet redan är 
beslutat till att vara Kunskapshuset.
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Underlag
1. Motion 2019-04-15.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 228.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 394.
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§ 209

Motion av Eva Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika Hedström (M), 
Benny Blom (M), Kjell-Åke Andersson (M) och Marina Eriksson (M) angående lokalt förbud 
mot tiggeri
Dnr KS/2019:428

Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga motionen till kommunfullmäktiges sammanträde 9 december 2019.

Ärendebeskrivning
Motion gällande lokalt förbud mot tiggeri har inkommit 2019-04-15 från ledamöter i 
moderata samlingspartiet i Gällivare. Motionärerna påtalar att tiggeri inte är en lösning för 
de utsatta EU-medborgarna som befinner sig i Sverige och att ansvaret för dessa vilar på 
deras hemländer, inte på svenska kommuner. Enligt motionärerna anser regeringens 
tidigare samordnare i tiggerifrågan att tiggeri bör förbjudas. Vidare redogör motionärerna 
för att tiggeriförbud är vanliga i EU och att argumenten är praktiska, tiggeriet göder 
kriminalitet och människohandel.

Motionärerna yrkar att de lokala ordningsföreskrifterna för Gällivare kommun ändras så att 
pengainsamling utan tillstånd förbjuds på allmän plats.

Bedömning
Bedömningen allmänt är att pengainsamling utan tillstånd på allmän plats (tiggeri) inte 
förorsakar bekymmer i Gällivare kommun. Det bedöms inte nödvändigt att komplettera de 
lokala ordningsföreskrifterna med något förbud om detta.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen angående lokalt förbud mot tiggeri med motivering att pengainsamling 
utan tillstånd på allmän plats (tiggeri) inte förorsakar bekymmer i Gällivare kommun.

Underlag
1. Motion 2019-04-15.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 229.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 395.
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§ 210

Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) angående standariserat 
granskningsintyg för redovisning av hur partistöd använts i Gällivare kommun
Dnr KS/2019:430

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen angående standardiserat granskningsintyg för redovisning av hur 
partistöd använts i Gällivare kommun.

Ärendebeskrivning
Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) har 2019-04-15 inkommit med en motion 
gällande standardiserat granskningsintyg för redovisning av hur partistöd använts i 
Gällivare kommun. Motionärerna redogör att partier som mottar partistöd årligen ska 
inkomma med en redovisning som visar att partistödet använts på tänkt sätt enligt 
kommunallagen. Vidare att enligt kommunallagen föreskrivs det inte hur redovisningen ska 
se ut och att det därför skiljer sig åt hur partierna redovisar, både i kommunen och i 
landet. 

Motionärerna framför att en del kommuner och regioner/landsting har tagit fram mallar för 
redovisningen som ska användas av samtliga partigrupper vilket underlättar hanteringen 
och säkerställer att samtliga partigrupper inkommer med efterfrågad information. Enligt 
motionärerna skulle det underlätta för partiernas företrädare, kommunens handläggare och 
kommunfullmäktige som fattar beslut om alla använder ett särskilt dokument.

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta att Gällivare kommun tar fram ett 
standardiserat granskningsintyg för användning av partistöd, att samtliga partier ges i 
uppdrag att redovisa enligt detta standardiserade granskningsintyg samt att detta 
granskningsintyg börjar gälla som redovisningsform från år 2020.

Nuläge
Kommunen har en föreskrift gällande kommunalt partistöd enligt kommunallagen där det 
framgår grundförutsättningar. När det gäller redovisning och granskning framgår det att 
mottagare av partistöd ska lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin enligt kommunallagen. 
Det framgår också att redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december och ska 
lämnas in till kommunledningskontoret snarast efter föreningens årsmöte, dock senast 
30 juni samt att ett granskningsintyg ska fogas till redovisningen.

Bedömning
Som ovan redovisats så ska partierna lämna in en skriftlig redovisning men det framgår 
inte hur redovisningen ska se ut. I nuläget ser redovisningarna olika ut från de olika 
partierna och uppgifterna som lämnas varierar. För att underlätta handläggningen och 
säkerställa att samtliga partier lämnar likadana uppgifter är ett standardiserat 
granskningsintyg ett bra sätt att hantera redovisningen av partistöd.
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Utdragsbestyrkande

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet rör inte målgruppen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen angående standardiserat granskningsintyg för redovisning av hur 
partistöd använts i Gällivare kommun.

Underlag
1. Motion 2019-04-15.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 230.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 396.

Yrkande
Paula Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av David Väyrynen (V) och Lars Alriksson 
(M) i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att bifalla motionen angående standardiserat granskningsintyg för redovisning av hur 
partistöd använts i Gällivare kommun.
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§ 211

Motion av Marina Eriksson (M) och Katinka S Apelqvist (V) angående rekrytering av 
personal till Gällivare kommun
Dnr KS/2019:520

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2009:724)om nationella minoriteter och minoritetsspråk § 11, ska 
förvaltningsmyndigheten verka för att det finns tillgång till personal som behärskar 
efterfrågade minoritetsspråk. Förvaltningsmyndigheten ska aktivt beakta behovet av 
personal som 
behärskar dessa språk och aktivt söka efter sådan personal. Motionärerna yrkar på att 
Gällivare kommun i all sina rekryteringar/annonser betonar att kunskaper i minoritetsspråk 
är meriterande vid en anställning i Gällivare kommun.
I dagsläget efterfrågar Gällivare kommun endast detta vid anställningar där befattningen 
kräver det

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
De barn och unga som talar ett minoritetsspråk kan få möjligheter att tala det med 
personal som har kompetens inom språket.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Underlag
1. Motion 2019-06-10.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 231.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 397.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Marina Eriksson (M), Paula Palmqvist 
(SD) och Margareta Henricsson (SJVP), Birgitta Larsson (S) och Anneli Isaksson (MV) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att bifalla motionen.
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§ 212

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M), 
Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M) och Kjell-Åke Andersson (M) - angående felaktig 
skyltning Magnetitvägen
Dnr KS/2018:888, SoT/2018:608

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen då det är en fråga för felanmälan.

Ärendebeskrivning
Motion har inkommit gällande utfart vid Magnetitvägen där skyltning och målad 
vägmarkering inte överensstämmer med varandra. 

Det ska självfallet vara samstämmig trafikreglering och anvisningar varpå verksamheten 
kommer åtgärda vägmålningen under barmarksperioden. Motionen kommer avslås då detta 
är en fråga för felanmälning.

Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder ryms inom ram.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då det är en fråga för felanmälan.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-10-08 § 94.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 398.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen då det är en fråga för felanmälan.
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§ 213

Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M) Per 
Wahlström (M) och Marina Eriksson (M) - Parkering för besökare och kommunanställda vid 
kommunhuset
Dnr KS/2019:164

Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga motionen till kommunfullmäktiges sammanträde 9 december 2019.

Ärendebeskrivning
En motion inlämnad gällande att på ytan vid kommunhuset som vetter mot Lasarettsgatan 
anlägga parkering.
När motionen skrevs så var tidplanen att personalparkeringen skulle tömmas hösten 2019. 
Denna tidplan har förändrats till att parkeringen ska tömmas till Maj 2020. Vilket gör att vi 
hinner anlägga en personalparkering vid ”sj-området”. Vidare så planeras det att utöka 
antalet parkeringar längs föreningsgatan för besökare. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen i avvaktan på att se utfallet av hur redan planerade parkeringsplatser 
slår ut. 

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-10-08 § 138.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 399.
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§ 214

Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) - Tillgänglighetsanpassning av 
vägen till Fjällstugan på Dundret
Dnr KS/2019:235

Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga motionen till kommunfullmäktiges sammanträde 9 december 2019.

Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit av Fredric Olofsson och Bror Wennström, Malmfältens Väl, om att i 
samma projekt som investering för upprustning av Dundretvägen (5:an) även inkludera 
vägen från parkeringen vid masten till Fjällstugan och att asfaltera denna. 
Nämnd väg kommer av förvaltningen utredas för att se över grusad gång- och cykelväg. 

Ekonomiska konsekvenser 
Budget krävs för anläggandet. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå yrkandet att ta med vägen upp till fjällmasten i beslutad investering samt,
 
att avslå att den skall asfalteras. 

Underlag 
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-10-08 § 139.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 400.
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§ 215

Delgivningar
Dnr KS/2019:21, KS/2019:70

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delgivningar.

Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag
1. Rapport delgivningar.
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§ 216

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Dnr KS/2018:773

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna entledigande av Claes Danell (S) som ledamot i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Claes Danell (S), har 2 oktober 2019 inkommit med en begäran om entledigande för 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Claes Danell (S) som ledamot i kommunfullmäktige.

Underlag
1. Avsägelse.
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§ 217

Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant till Dundret Gällivare 
Fjällanläggning AB för mandatperioden 2019-2022
Dnr KS/2019:643

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Bernt Nordgren (M) till lekmannarevisor för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB 
för mandatperioden 2019-2022,

att välja Christer Nordmark (M) till lekmannarevisorssuppleant för Dundret Gällivare 
Fjällanläggning AB för mandatperioden 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar om bolagsordning för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB 
2019-11-04. I bolagsordningen framgår, att för samma mandatperiod som gäller för 
bolagets styrelse, ska kommunfullmäktige i Gällivare kommun utse en lekmannarevisor 
med suppleant.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att välja Bernt Nordgren (M) till lekmannarevisor för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB 
för mandatperioden 2019-2022,

att välja Christer Nordmark (M) till lekmannarevisorssuppleant för Dundret Gällivare 
Fjällanläggning AB för mandatperioden 2019-2022.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2019-10-18 § 5.
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§ 218

Interpellationer
Dnr KS/2019:616, KS/2019:664

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 9 december 2019.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick har följande interpellation inkommit:

Interpellation av Bror Wennström (MV) – Pensionärsservice. 
KS/2019:664 -1002.

Underlag
1. Interpellation-pensionärsservice.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. 
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 9 december 2019.
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§ 219

Inkomna motioner
Dnr KS/2019:24

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger inga anmälda motioner.

Vid dagens sammanträde har följande motioner inlämnats:

Motion av Katinka S Apelqvist (V) och Marina Eriksson (M) angående förmåner till 
studerande vid vård- och omsorgsprogrammet i Gällivare kommun. 
KS/2019:715.

Motion av Mia Feldenius (SD), Paula Palmqvist (SD), Eric Palmqvist (SD) och Rory Blom 
(SD) – Drogtest av personal i kommunens verksamheter.
KS/2019:716.

Motion av Monika Hedström (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M), Kjell-Åke Andersson 
(M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M) och Lars Alriksson (M) – Erbjuda en attraktiv 
helg för tillfälligt arbetande i Gällivare kommun och deras anhöriga.
KS/2019:717.

Motion av Marina Eriksson (M), Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Benny Blom (M), 
Kjell-Åke Andersson (M), Monika Hedström (M) och Lars Alriksson (M) – Validering av 
anställda på särskilt boende samt introduktion av nyanställd personal.
KS/2019:718.

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Hedström (M), Kjell-Åke Andersson (M), Benny Blom 
(M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M) och Lars Alriksson (M) – Analys av 
utflyttningen från Gällivare kommun.
KS/2019:719.
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Datum: 2019-11-04
Ärenden: §185 - §219 

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

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Lars Alriksson   Jäv §§ 194-196 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 F

Birgitta Larsson  Jäv §§ 194-196 S N

Magnus Johansson S N

Maria Åhlén S N

Tomas Junkka kl.10.00-16.45 §§ 185-201 S N

Lena Lindberg S N

Roland Axelsson S N

Helena Lillbro kl. 10.00-11:20 §§ 185-189 S N

Johannes Sundelin S F

Anna Burman S N

Claes Danell S F

Elin Näslund S F

Ulf Normark S F

Gerd Siverhall S N

Tony Normark S F

Gunnel Eriksson S N
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F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  §  §  §  § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter

Jeanette Wäppling           V F

Karl-Erik Taivalsaari  Jäv §§ 194-196 V N

Pernilla Fagerlönn V F

David Väyrynen V N

Katinka Sundqvist Apelqvist V F

Henrik Ölvebo  Jäv §§ 194-196 MP N

Sanna Nilsson Ylitalo MP F

Mattias Liinanki MP N

Dagmar Nyman MP N

Stefan Ovrell   Jäv § 191 MP N

Eric Palmqvist  kl.10.00-16.15 §§ 185-201 SD N

Paula Palmqvist SD N

Mia Feldenius SD N

Rory Blom SD N

Margareta Henricsson SJVP N

Nicklas Johansson  kl.10.00-17.30 §§ 185-202 SJVP N

Fredric Olofsson MV N

Bror Wennström  kl. 10.00-15.10 §§ 185-190 MV N
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ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
Per-Åke Liljergren M F

Kjell-Åke Andersson ers. Per Wahlström M T

Jon Sandin M F

Dick Sundström ej tjg.ers. 10.45-18.45 §§ 190-219 M N

Mats Rantapää ers. Johannes Sundelin 10.00-17.25, 
§§ 185-202

S T

Clary Persson ers. Claes Danell S T

Steve Ärlebrand  ers. Elin Näslund S T

Rolf Häggkvist ers. Ulf Normark S T

Birgitta Heldeskog S F

Frank Öqvist  ers. Tony Normark S T

Monica Hellström ers. Helena Lillbro 11.30-18.45 
§§ 190-219, ej tjg.ers. 10.00-11.30 §§ 185-189

S T

Stefan Ersholm S F

Jan-Anders Perdahl ers. Jeanette Wäppling 10.00-
11.50 §§ 185-189

V T

Iris Dimitri ers. Pernilla Fagerlönn V T

Johannes Reinfors ers. Katinka Sundqvist 
Apelqvist

V T

Josefine Rynbäck MP F

Andreas Pettersson MP F

Jenny Johansson Jänkänpää MP F

Stig Nordqvist ers. Nicklas Johansson 17.30-18.45 
§§ 203-219, ej tjg.ers. 10.00-17.30 §§ 185-202

SJVP T

Torbjörn Sandin SJVP F
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Anneli Isaksson ers. Bror Wennström 15.10-18.45 
§§ 191-219, ej.tjg.ers. 10.00-15.10 §§ 185-190

MV T

Gun Isaxon MV N

OMRÖSTNINGSRESULTAT: 


