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Plats och tid Folkets Hus, Gällivare.         
 Måndagen den 3 mars 2008, kl.13:00-17:00. 
 
Beslutande Enligt bifogad deltagarlista   
      
 
Övriga deltagande Lennart Johansson, Kommunchef 
 Anneli Markström, Kommunsekreterare 
 Lennart Hagstedt, Revisor, § 19 
 Ann-Helén Köhler, Projektledare/utredare, § 23 
 Eivor Bryngelsson, Attraktiv Region, § 24 
 
Utses att justera Margareta Henricsson och Fredrik Nilsson 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, torsdagen den 13 mars 2008, kl. 15:00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 18-28  
  Anneli Markström   
 
 Ordförande 
  Margareta Pohjanen   
 
 Justerande  
  Margareta Henricsson  Fredrik Nilsson 
 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2008-03-03 
 
Datum för  Datum för 
anslags uppsättande 2008-03-13 anslags nedtagande 2008-04-03 
 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunledningskontoret 
 
Underskrift 
 Anneli Markström 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 
§ 18 3 

Mötets öppnande samt godkännande av dagordning

§ 19 4 
Information från revisorerna 

§ 20 5 
Delgivningar 

§ 21 6 
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande,  22-2007-32290

§ 22 8 
Projekt balanserad styrning- och verksamhetsutveckling

§ 23 11 
Information - Kommunfullmäktiges kvalitet i korthet.

§ 24 12 
Information - Attraktiv Region. 

§ 25 13 
Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) ang. kollektiv  busstrafik på 
landsbygden 

§ 26 14 
Motion av Cecilia Jönsson (mp) och Börje Frisk (-) ang. egen tillverkning av biogas 

§ 27 15 
Val av styrelse för Gällivare Väremverk AB

§ 28 17 
Val av förtroenderevisor och ersättare för Gällivare Värmeverk AB
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§ 18 
Mötets öppnande samt godkännande av dagordning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga till två ärenden på dagens ärendelista; 

 Val av styrelse för Gällivare Värmeverk AB. 
 Val av förtroenderevisor och ersättare för Gällivare Värmeverk AB. 

 
Bakgrund 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar kommunfullmäktiges sammanträde öpp-
nat.   
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§ 19 
Information från revisorerna  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Lennart Hagstedt, ordförande för revisionen, informerar vid dagens kommunfullmäkti-
gesammanträde om följande utförda revisionsgranskningar; 

 Kommunens underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät. 
Dnr 2008:134 -007. 

 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
Dnr 2008:133 -007. 
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§ 20 
Delgivningar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Delgivningar 
 
1.  KS 2007:675 730 
Kommunstyrelsens beslutade den 11 februari 2008 § 7 att godkänna utvärdering av 
handikappolitiska programmet 2004-2007, att ta i beaktande det som inte genomförts 
vid utarbetande vid nytt handikappolitiskt program, att i början av 2008 bilda en grupp, 
bestående av politiker från de olika nämnderna samt tjänstemän inom kommunens för-
valtningar, för att tillsammans med handikappkonsulenten utarbeta ett handikappolitiskt 
program för 2009 – 2012, att handikapprådet/handikappföreningarna är ett remissorgan 
i detta arbete, att det utarbetade handikappolitiska programmet presenteras till kommun-
styrelsen november 2008, att beslutet delges kommunfullmäktige, att Birgitta Larsson 
(s) representerar kommunstyrelsen, ersättare är Wania Lindberg (s). 
 
2.  KS 2008:95 191 
Länsstyrelsen har den 28 januari 2008 inkommit med tillsynsrapport angående Tillsyns-
besök hos överförmyndaren i Gällivare kommun den 14 november 2007. 
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KS/2007:710 

 
§ 21 
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att den nya överenskommelsen godkänns. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har sedan 2003 ett löpande avtal med Integrationsverket avseende 
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.  
 
Den 8 mars 2007 fattade regeringen beslut om en ny myndighetsorganisation för flyk-
tingmottagande och nyanländas introduktion. Medan Integrationsverket lades ner fick 
länsstyrelserna ett utökat ansvar som samordnare i länen. Bland annat ska länsstyrelser-
na utifrån Migrationsverkets behovsbedömning överlägga med kommunerna om antalet 
introduktionsplatser. 
 
Regeringen har även reviderat förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyk-
tingmottagande, samt antagit en ny förordning om extra ersättning till kommunerna 
(2007:662). I korthet innebär den nya förordningen att kommunerna har rätt till en extra 
ersättning om 10.000 kr för varje person som omfattas av ersättningsförordningen, som 
kommunen tar emot under åren 2007, 2008 och 2009. Förutsättningen för detta är att 
kommunen under år 2007 undertecknar en treårig överenskommelse med Migrations-
verket avseende mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
 
Den 27 december 2007 undertecknades en ny överenskommelse mellan Gällivare kom-
mun och Migrationsverket. Överenskommelsen togs fram i överläggningar med Läns-
styrelsen i Norrbottens län. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
att den nya överenskommelsen godkänns. 
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Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2008-01-17. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 21, 2008-01-28. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 13, 2008-02-11. 

 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Tommy Nyströms förslag. 
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 KS/2008:66  

 
§ 22 
Projekt balanserad styrning- och verksamhetsutveckling  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta balanserad styrning som styrmodell för Gällivare kommun, 
 
att anta det strategiska övergripande styrkortet, 
 
att anta förslag på förskjuten budgetprocess, förslag på ny sammanträdesplan för 2008, 
för att kunna genomföra arbetet med balanserade styrkort, 
 
att uppdra till samtliga nämnder att arbeta i enlighet med antagen styrmodell med 
styrkort som verktyg. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej vid beslut.  
 
Reservation 
Bror Wennström (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.  
 
Eva Alriksson (m) reserverar sig skriftligen mot beslut, se bilaga 4. 
 
Bakgrund 
I avsaknad av eller brist på en struktur i mål, uppföljning och förbättringsarbete i kom-
munen så har ett uppdrag utgått som innehåller förslag på styrning av Gällivare kom-
mun. Detta i syfte att få till en tydlig politiskt styrning, att få en organisation som har en 
röd tråd som löper genom alla nivåer, att uppföljning och förbättringsarbete kommer 
igång på ett systematiskt sätt och lika för alla. 
 
I denna utredning presenteras förslag på en styrmodell, dessutom så presentera ett för-
slag på innehåll i det strategiska styrkortet som kommunfullmäktig skall godkänna.  
 
För att kunna genomföra styrmodellen så presenteras också ett förslag på en framskjuten 
budgetprocess som är en förutsättning för fortsatt arbete. 
 
En kommunal styrgrupp bestående av tjänstemän och politiker är utsedd för projekt 
KF:s kvalitetsredovisning. Under arbetets gång så har styrgruppen för KF:s kvalitetsre-
dovisning tillsammans med ledningsgruppen insett behovet av att kommunen bör skapa  
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en fungerande styrmodell som implementeras ner till alla nämnder, förvaltningar och 
verksamheter.  
 
Därigenom skapar vi ett system för förbättring av kvaliteten i våra tjänster, vi skapar en 
röd tråd med gemensamma, övergripande mål som genomsyrar alla förvaltningar och 
verksamheter och vi skapar ett verksamhetssystem för utvärdering och uppföljning som 
alla systematiskt arbetas med. Således fick utredare i uppdrag av ledningsgrupp och 
styrgruppen för KF:s kvalitetsredovisning under hösten 2007 att föreslå en styrmodell 
för Gällivare kommun där kvalitetsarbetet ingår som skulle vara en fortsättning på pro-
jektet KF:s kvalitetsredovisning. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att anta balanserad styrning som styrmodell för Gällivare kommun, 
 
att anta det strategiska övergripande styrkortet, 
 
att anta förslag på förskjuten budgetprocess, förslag på ny sammanträdesplan för 2008, 
för att kunna genomföra arbetet med balanserade styrkort, 
 
att uppdra till samtliga nämnder att arbeta i enlighet med antagen styrmodell med 
styrkort som verktyg. 
 
Beslutsunderlag 

1. Förslag på styrmodell Balanserad styrning för Gällivare kommun.  
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 28, 2008-01-28. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 18, 2008-02-11 

 
Yrkande 1 
Bror Wennström (skp) yrkar att ärendet skall återremitteras med hänvisning till behov 
av ytterligare fördjupning i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 
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Yrkande 2 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v),  
Tommy Nyström (s), Anna-Karin Heneskär (s), Stig Eriksson (v), Margareta Henrics-
son (ns), Ulf Normark (s) och Göte Henriksson (s) i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut med eget yr-
kande att kommunfullmäktige fram till budgetprocessen 2010 ska ha infört en styr- och 
uppföljningsmodell för Gällivare kommun. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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 KS/2007:15 
 
§ 23 
Information - Kommunfullmäktiges kvalitet i korthet.   
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde redovisar projektledare Ann-Helén Köhler tillsammans med 
Birgitta Larsson (s) och Jeanette Wäppling (v) om projektet Kommunfullmäktiges  
kvalitetsredovisning.  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  12 (17) 
 
 2008-03-03 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
§ 24 
Information - Attraktiv Region.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Eivor Bryngelson, Attraktiv Region, om Attraktiv 
Regions femåriga satsning på marknadsföring av Norrbotten. Huvudmän i projektet är 
Kommunförbundet i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbotten.   
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 KS/2007:573  

 
§ 25 
Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) ang. kollektiv  
busstrafik på landsbygden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen hänskjuts till budgetberedningen för handläggning. 
 
Bakgrund 
I motion den 1 oktober 2007 föreslår Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) 
kommunfullmäktige; 
 
- att införa kollektiv busstrafik på landsbygden till kommunal subventionerat pris i lik-
het med tätorten. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att motionen hänskjuts till budgetberedningen för handläggning. 
 
Beslutsunderlag 

1. Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 187, 2007-10-01. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2007-12-04. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 24, 2008-01-28. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 20, 2008-02-11. 
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 KS/2008:34  

 
§ 26 
Motion av Cecilia Jönsson (mp) och Börje Frisk (-) ang. egen tillverkning av biogas  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen avslås, då egen utvinning av egen biogas för Gällivare kommun inte är 
ekonomiskt motiverat. 
 
Bakgrund 
I motion den 2 oktober 2006 föreslår Cecilia Jönsson (mp) och Börje Frisk (-) kommun-
fullmäktige:  
 
- att kommunen startar egen tillverkning av biogas. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att motionen avslås, då egen utvinning av egen biogas för Gällivare kommun inte är 
ekonomiskt motiverat. 
 
Beslutsunderlag 

1. Motion av Cecilia Jönsson (mp) och Börje Frisk (-). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 134, 2006-10-02. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2008-01-17. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll § 25, 2008-01-28. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 21, 2008-02-11. 
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§ 27 
Val av styrelse för Gällivare Värmeverk AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats, 
 
att välja Henry Strömberg (s) till ordförande för styrelsen för Gällivare Värmeverk AB,  
 
att välja Siv Vågman (s) till vice ordförande för styrelsen för Gällivare Värmeverk AB,  
 
att välja Steve Ärlebrand (s), Henrik Lehtipalo (v) och Lars Alriksson (m) till ledamöter 
för styrelsen för Gällivare Värmeverk AB,  
 
att välja Roger Waara (s), Ingegerd Hjerpe (s), Bror Henricsson (ns), Åke Abrahamsson 
(v) och Per-Åke Liljegren (m) till ersättare för styrelsen för Gällivare Värmeverk AB,  
 
att val av styrelse samt ersättare till Gällivare Värmeverk AB gäller fram till ordinarie 
bolagsstämma efter mandatperioden 2006-2010 års upphörande.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har att besluta om val av styrelse samt ersättare till Gällivare Vär-
meverk AB i enlighet med bolagsordningen för Gällivare Värmeverk AB § 7. 
 
Beslutsunderlag 

1. Bolagsordning för Gällivare Värmeverk AB. 
2. Valberedningens protokoll § 3, 2008-03-03. 

 
Yrkande 
Valberedningens vice ordförande Göte Henriksson (s) yrkar; 
 
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats, 
 
att välja Henry Strömberg (s) till ordförande för styrelsen för Gällivare Värmeverk AB,  
 
att välja Siv Vågman (s) till vice ordförande för styrelsen för Gällivare Värmeverk AB,  
 
att välja Steve Ärlebrand (s), Henrik Lehtipalo (v) och Lars Alriksson (m) till ledamöter 
för styrelsen för Gällivare Värmeverk AB,  
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att välja Roger Waara (s), Ingegerd Hjerpe (s), Bror Henricsson (ns), Åke Abrahamsson 
(v) och Per-Åke Liljegren (m) till ersättare för styrelsen för Gällivare Värmeverk AB,  
 
att val av styrelse samt ersättare till Gällivare Värmeverk AB gäller fram till ordinarie 
bolagsstämma efter mandatperioden 2006-2010 års upphörande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Göte Henrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Göte 
Henrikssons förslag. 
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§ 28 
Val av förtroenderevisor och ersättare för Gällivare Värmeverk AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,  
 
att välja Sören Engelmark (s) till förtroendemannarevisor till Gällivare Värmeverk AB,  
 
att välja Lennart Hagstedt (m) till förtroendemannarevisorsersättare till Gällivare Vär-
meverk AB,  
 
att val av förtroendemannarevisor samt förtroendemannarevisorsersättare till Gällivare 
Värmeverk AB gäller fram till ordinarie bolagsstämma efter mandatperioden 2006-2010 
års upphörande. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har att besluta om val av förtroenderevisor och ersättare för Gälli-
vare Värmeverk AB i enlighet med bolagsordningen för Gällivare Värmeverk AB § 8.  
 
Yrkande 
Valberedningens vice ordförande Göte Henriksson (s) yrkar; 
 
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,  
 
att välja Sören Engelmark (s) till förtroendemannarevisor till Gällivare Värmeverk AB,  
 
att välja Lennart Hagstedt (m) till förtroendemannarevisorsersättare till Gällivare Vär-
meverk AB,  
 
att val av förtroendemannarevisor samt förtroendemannarevisorsersättare till Gällivare 
Värmeverk AB gäller fram till ordinarie bolagsstämma efter mandatperioden 2006-2010 
års upphörande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Göte Henrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Göte 
Henrikssons förslag. 
 
 



Moderata Samlingspartiet Reservation
2008-03-13

Angående projekt balanserad styrning och verksamhetsutveckling.

Undertecknad reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.

Undertecknad anser att styrsystemet inte är tillräckligt förankrat i den politiska organisationen
eller inom förvaltningen.

Vidare borde kommunen jämfört olika typer av styrsystem för att kunna välja ett som är
optimalt för vår kommun. Vi borde också ha gjort ett studiebesök i en kommun som har
tillämpat styrsystemet 4-5 år för att dra erfarenheter som hade varit till nytta för vår kommun.

Övergripande målen i styrsystemet är framtagna i alla hast och är ej bedömda ur verksamhets-
eller ekonomiskt perspektiv. Vi vet inte ens om de är efterfrågade av medborgarna i vår
kommun.

7

Eva Alriksson (m)
Ledamot kommunfullmäktige
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Ledamöter 

Alriksson, Lars       M  F                       

Hedström, Monica                           M  F                       

Alriksson, Eva                                 M  N                       

Lantto, Sune       M  N                       

Liljegren, Per-Åke       M F                       

Josefsson, Ingrid       M N                       

           

Nyström, Tommy       S N                       

Pohjanen, Margareta       S N                       

Vågman, Siv       S F                       

Henriksson, Göte                            S N                       

Poromaa, Rita       S N                       

Backman, Weine       S N                       

Lindberg, Wania                              S N                       

Johansson, Börje                              S N                       

Heneskär, Anna-Carin                     S N                       

Holmgren, Klas       S N                       

Åhlén, Maria, kl. 13:00-16:30  §§ 18-24     S N                       

Normark, Ulf                                   S N                       

Larsson, Birgitta       S N                       

Axelsson, Roland       S  F                        

Eriksson, Gunnel       S N                       

Sehlberg, Berne                               S N                       

Eriksson, Eva       S N                       

Tina, Kent       S N                       

Sandvärn Brittmari, kl. 13:00-16:30 §§ 18-24  S N                       

           

Bergmark-Bröske,Yvonne       Fp F                       
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Eriksson, Stig       V N                       

Wäppling, Jeanette       V N                       

Taivalsaari, Karl-Erik                      V N                       

Dimitri, Iris                                       V F                       

Lehtipalo, Henrik        V N                       

Apelqvist, Kathinka                          V N                       

Nilsson, Sven-Erik                            V N                       

Lehtipalo, Ann-Christin       V N                       

Lehto Tycko                                     V N                       

           

Henricsson, Margareta        NS N                       

Olofsson, Thomas        NS N                       

Nordgren, Lena        NS N                       

           

Wennström, Bror, kl. 13:00-16:30  §§ 18-24   SKP N                       

Olofsson, Fredrik                            SKP N                       

           

Johansson, Alf        SD F                       

           



 
 3  

 

 
GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2008-03-03 
  
 N = Närvarande  Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § 4 §       §       §       
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare 

Nilsson, Fredrik                               M T                       

Sundqvist, Stefan        M F                       

Ahlberg, Anna-Karin       M F                       

           

Eriksson, Per                                   S T                       

Zetterqvist, Marita                          S T                       

Karlsson, Tommy                           S F                       

Mosesson, Agneta       S F                       

Öqvist, Frank                                  S N                       

Hjortfors, Lis-Mari       S F                       

Nilsson, Mikael       S F                       

Israelsson, Lena, tjg. ers 16:30-17:00  §§ 25-28 S T                       

Lass, Bernd                                     S F                       

Andrieu, Serge                                S F                       

           

Petersson, Gunilla       FP T                       

Karlberg, Benny       FP F                       

           

Abrahamsson, Ingela       V T                       

Brandebo, Botolf                              V N                       

Singström, Lisette                            V F                       

Söderberg, Erland                            V N                       

Haarala, Ove       V N                       

           

Viltok, Eva                                        NS F                       

Krigsman, Tommy        NS N                       

           



 
 4  

 

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2008-03-03 
  
 N = Närvarande  Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § 4 §       §       §       
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare 

Isaxon, Gun, tjg. ers 16:30-17:00  §§ 25-28  SKP T                         

Hansson, Sten       SKP N                         

           

           

           

           

           

           

           

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:                     
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