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Innehållsförteckning

§ 220 4
Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning

§ 221 5
Information från revisorerna

§ 222 6
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

§ 223 8
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

§ 224 10
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
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§ 226 14
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) - 
Tillgänglighetsanpassning av vägen till Fjällstugan på Dundret

§ 227 16
Motion av Bror Wennström (MV), Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) 
och Gun Isaxon (MV) - Säkerställande av en framtida god natur och miljö i 
kommunen

§ 228 18
Motion av Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Dick Sundström (M), Monika 
Nordvall Hedström (M), Benny Blom (M), Lars Alriksson (M) och Kjell-Åke 
Andersson (M) angående elektroniska körjournaler

§ 229 20
Införande av separat insamling av matavfall

§ 230 22
Taxa för bredband
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§ 231 24
Interpellation av Bror Wennström (MV) - Pensionärsservice

§ 232 25
Inkomna motioner

§ 233 26
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§ 234 27
Kommunfullmäktiges delgivningar

§ 235 28
Revidering, fyllnadsval av lekmannarevisorssuppleant, TOP Bostäder AB
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§ 220

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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§ 221

Information från revisorerna
Dnr KS/2019:20, KS/2019:752

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 (M), ordförande, Gällivare kommuns revisorer informerar om ”Slut-
dokumentet - Rektorernas uppdrag och förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet”.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och unga
Inga.

Underlag
1. Slutdokument – Rektorernas uppdrag och förutsättningar för det pedagogiska 

ledarskapet.
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§ 222

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 avslå motionen angående att konkurrensutsätta Gällivare kommuns 
fastighetsförvaltning med motivering om att en översyn av den kommunala 
fastighetsförvaltningen inklusive underhåll kommer att göras.

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

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.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-04 att bordlägga motionen till kommunfullmäktiges 
sammanträde 9 december 2019.

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

Konsekvenser för barn och unga
Målgruppen är inte direkt berörd.
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Förslag till beslut
att avslå motionen angående att konkurrensutsätta Gällivare kommuns 
fastighetsförvaltning med motivering om att en översyn av den kommunala 
fastighetsförvaltningen inklusive underhåll kommer att göras.

Underlag
1. Motion 2019-04-15.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 226.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 392.
4. Kommunfullmäktige 2019-11-04 § 206.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av David Väyrynen (V), Birgitta Larsson (S) 
och Jeanette Wäppling (V) i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen angående att konkurrensutsätta Gällivare kommuns 
fastighetsförvaltning med motivering om att en översyn av den kommunala 
fastighetsförvaltningen inklusive underhåll kommer att göras.

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

att bifalla motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos, David Väyrynens, Birgitta Larssons och Jeanette 
Wäpplings förslag mot Lars Alrikssons, Paula Palmqvists och Eva Alrikssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos, David Väyrynens, Birgitta 
Larssons och Jeanette Wäpplings förslag.
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§ 223

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 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.

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

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.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-04 att bordlägga motionen till kommunfullmäktiges 
sammanträde 9 december 2019.

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.
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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.

Underlag
1. Motion 2019-04-15.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 228.
3. Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 394.
4. Kommunfullmäktige 2019-11-04 § 208.

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

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.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M), Eric Palmqvist (SD), Kjell 
Hansson (M), Paula Palmqvist (SD) och Margareta Henricsson (SJVP)

att bifalla motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons, David Väyrynens och Karl-Erik Taivalsaaris förslag 
mot Lars Alrikssons, Eva Alrikssons, Eric Palmqvists, Kjell Hanssons, Paula Palmqvists och 
Margareta Henricssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons, David 
Väyrynens och Karl-Erik Taivalsaaris förslag.
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§ 224

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

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

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.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-04 att bordlägga motionen till kommunfullmäktiges 
sammanträde 9 december 2019.

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.
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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.
4. Kommunfullmäktige 2019-11-04 § 209.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Johannes Reinfors (V), David Väyrynen (V), 
Henrik Ölvebo (MP), Maria Åhlén (S) och Iris Dimitri (V) i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut

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

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD), Eva Alriksson (M), 
Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD) och Rory Blom (SD)

att bifalla motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Tomas Junkkas, Johannes Reinfors, David Värynens, Henrik Ölvebos, 
Maria Åhléns och Iris Dimitris förslag mot Lars Alrikssons, Paula Palmqvists, Eva Alrikssons, 
Eric Palmqvists, Mia Feldenius och Rory Bloms förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Tomas Junkkas, Johannes Reinfors, David Värynens, Henrik Ölvebos, Maria Åhléns och Iris 
Dimitris förslag.
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§ 225

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

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

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 utöa antalet parkeringar längs föreningsgatan för besökare. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-04 att bordlägga motionen till kommunfullmäktiges 
sammanträde 9 december 2019.

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.
4. Kommunfullmäktige 2019-11-04 § 213.
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (MV) och Maria Åhlén (S) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M) och Kjell Hansson (M)

att bifalla motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Rantapääs, Fredric Olofssons och Maria Åhléns förslag mot Lars 
Alrikssons, Eva Alrikssons och Kjell Hanssons förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Mats Rantapääs, Fredric Olofssons och Maria Åhléns förslag.
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§ 226

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

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera motionen pga. brister i handläggningen av motionssvaret.

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. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-04 att bordlägga motionen till kommunfullmäktiges 
sammanträde 9 december 2019.

Ekonomiska konsekvenser 
Budget krävs för anläggandet. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen 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.
4. Kommunfullmäktige 2019-11-04 § 214.

Yrkande
Anneli Isaksson (MV) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP)

att återremittera motionen pga. brister i handläggningen av motionssvaret.
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Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar

Enligt Anneli Isakssons och Henrik Ölvebos förslag

Propositionsordning
Ordförande ställer förslaget under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Anneli Isakssons och Henrik Ölvebos 
förslag.
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§ 227

Motion av Bror Wennström (MV), Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och Gun 
Isaxon (MV) - Säkerställande av en framtida god natur och miljö i kommunen
Dnr KS/2019:467

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med motiveringen att förslag 1,2 och 4 är utredda och beslutade i 
mark- och miljödomstol, samt att förslag 3 redan regleras i lag.

Ärendebeskrivning
Motion om säkerställande av en framtida god natur och miljö i kommunen har väckts hos 
kommunfullmäktige där fullmäktige föreslås besluta 

”Att: hos ansvariga myndigheter Naturvårdsverket/Länsstyrelsen begära om 
tillsättande av en, utifrån forskning, oberoende och opartisk utredning om 
framtida konsekvenser för natur och miljö efter avslutad gruvbrytning i Aitik. 

Att: Utifrån utredningens resultat aktivt vidta åtgärder. 

Att: Boliden AB som ansvarig huvudman åläggs ta det fulla ansvaret för 
eventuella miljöproblem som härrörs ifrån Aitikgruvan så framtida befolkning och 
natur i kommunen inte drabbas. 

Att: redan nu uppmana Boliden AB att avsätta och deponera ekonomiska medel 
för att täcka eventuella framtida kostnader i och med säkerställandet av en god 
miljö och natur i Gällivare kommun utifrån gruvbrytningen.”

Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden har att bifalla eller avslå motionen.

Gällande första och andra att-satsen; Boliden har prövat sin verksamhet i mark- och 
miljödomstol och därigenom fått sina villkor. I samband med prövningen av tillståndet, 
utreds även konsekvenser för natur och miljö, både under tillståndstiden, men även efter 
avslutad gruvbrytning. En utredning är därmed redan prövad och villkor för åtgärder är 
beslutade. Därför föreslår förvaltningen att nämnden avslår motionen i den första och 
andra delen.

Vad gäller den tredje att-satsen, är Boliden att anse som verksamhetsutövare enligt 
miljöbalken, vilket innebär att de är ansvariga för att vidta åtgärder för att förhindra 
eventuella miljöproblem som härrörs från Aitikgruvan. Av miljöbalkens 2 kapitel, 
hänsynsreglerna framgår bl.a. att den som vidtar en åtgärd är att anse som 
verksamhetsutövare, samt att den som orsakar en skada eller olägenhet är ansvarig till 
dess att skadan är upphörd eller olägenheten uphört. Utifrån det förslår förvaltningen att 
nämnden ska avslå motionen i den tredje delen.
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När det gäller deponering av ekonomiska medel för att säkerställa god miljö och natur i 
Gällivare så regleras även det i den deldom som reglerar Aitiks villkor. Av den framgår att 
den ekonomiska säkerhetens uppgår till nästan 3 miljarder SEK. Förvaltningen föreslår 
därför att nämnden avslår motionen i dess 4:e del. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motiveringen att förslag 1,2 och 4 är utredda och beslutade i 
mark- och miljödomstol, samt att förslag 3 redan regleras i lag.

Underlag
1. Motion.
2. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2019-10-01 § 100.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11 § 251.
4. Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 430.

Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen med motiveringen att förslag 1,2 och 4 är utredda och beslutade i 
mark- och miljödomstol, samt att förslag 3 redan regleras i lag.
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§ 228

Motion av Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Dick Sundström (M), Monika Nordvall 
Hedström (M), Benny Blom (M), Lars Alriksson (M) och Kjell-Åke Andersson (M) angående 
elektroniska körjournaler
Dnr KS/2019:521

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med motivering att elektroniska körjournaler redan används av 
Gällivare kommun.

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

Ärendebeskrivning
Under 2016 har Gällivare kommun påbörjat införande av elektronisk körjournal med 
inloggning/personlig tagg.

Idag finns systemet installerat på ca 70 fordon samt ca 250 personliga användare 
registrerat i systemet.

Avtalet med leverantören av elektroniska körjournaler är förlängt under våren 2019 och 
arbetet fortsätter med att koppla upp fordon och personliga taggar mot systemet.

Ekonomiska konsekvenser
78 kr exkl. moms per enhet och månad.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att elektroniska körjournaler redan används av 
Gällivare kommun.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11 § 252.
3. Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 431.
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen med motivering att elektroniska körjournaler redan används av 
Gällivare kommun.

Eva Alriksson (M) yrkar

att bifalla motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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§ 229

Införande av separat insamling av matavfall
Dnr KSst/2019:356

Kommunfullmäktige beslutar

att Gällivare kommun ska övergå till obligatoriskt separat matavfallsinsamlingssystem med 
start 2021-01-01,

att införa matavfallsinsamlingen med separata kärl för mat- och restavfall – bruna tunnan 
med insamling via tvåfacksfordon (ett fack för mat- och ett för restavfall), 

att en miljöstyrande taxa ska gälla för renhållningsverksamheten med början 2021-01-01 
samt,

att samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen får ansöka om dispens enligt 15b § SFS 
2018:1466 (vid eventuell fördröjning av införsel av matavfallsinsamlingen).

Ärendebeskrivning
Av 15 a § i SFS 2018:1466 framgår att kommunen ska tillhandahålla ett system för att från 
hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera 
bort det matavfallet skilt från annat avfall. Naturvårdsverket får enligt 15 b § meddela 
föreskrifter om undantaget från kravet i 15 a § samt i det enskilda fallet ge dispens från 
kravet i 15 a § om det finns särskilda skäl. Av övergångsbestämmelserna framgår att de 
aktuella bestämmelserna, 15 a- 15 c §§ tillämpas första gången i fråga om avfall som 
samlas in efter utgången av december 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Samtliga kostnader kommer att belasta renhållningskollektivet. 

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att Gällivare kommun ska övergå till obligatoriskt separat matavfallsinsamlingssystem med 
start 2021-01-01,

att införa matavfallsinsamlingen med separata kärl för mat- och restavfall – bruna tunnan 
med insamling via tvåfacksfordon (ett fack för mat- och ett för restavfall), 

att en miljöstyrande taxa ska gälla för renhållningsverksamheten med början 2021-01-01 
samt,
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att samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen får ansöka om dispens enligt 15b § SFS 
2018:1466 (vid eventuell fördröjning av införsel av matavfallsinsamlingen).

Underlag
1. Förstudie: Separat insamling av matavfall från hushåll och verksamheter, Gällivare 

kommun. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-11-08 § 160.
3. Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 428.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD), Magnus Johansson 
(S), David Väyrynen (V) i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

att Gällivare kommun ska övergå till obligatoriskt separat matavfallsinsamlingssystem med 
start 2021-01-01,

att införa matavfallsinsamlingen med separata kärl för mat- och restavfall – bruna tunnan 
med insamling via tvåfacksfordon (ett fack för mat- och ett för restavfall), 

att en miljöstyrande taxa ska gälla för renhållningsverksamheten med början 2021-01-01 
samt,

att samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen får ansöka om dispens enligt 15b § SFS 
2018:1466 (vid eventuell fördröjning av införsel av matavfallsinsamlingen).
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§ 230

Taxa för bredband
Dnr KS/2019:736

Kommunfullmäktige beslutar

att taxor införs för bredbandsanslutning av enfamiljshus, flerfamiljshus, företag och 
fritidshus,

att en taxa införs för överlåtelse av en bredbandsanslutning,

att en taxa införs för nyttjande av Gällivare kommuns bredbandsnät (nätavgift) samt,

att en timtaxa införs för arbete som utförs av bredbandstekniker.

Ärendebeskrivning
I KF 2016-05-23 § 120 beslutades om avgifter för anslutning till Gällivare kommuns 
bredbandsnät i samband med fiberutbyggnaden, samt en nätavgift för nyttjande av 
bredbandsnätet. Dessa avgifter behöver nu införas som taxor. Avgifterna i KF-beslutet 
avsåg en-familjshus och företag, utöver det behöver det även införas taxor för anslutning 
av fler-familjshus samt fritidshus. 

För att täcka de administrativa kostnaderna Gällivare kommun har i samband med att en 
bredbandsanslutning överlåts, behöver det införas en taxa för överlåtelse av en anslutning.

För att täcka de kostnader Gällivare kommun har i samband med felsökning och åtgärd av 
fel, behöver det införas en timtaxa för teknikertid. Den här taxan ska inte tas ut om felet är 
orsakat av Gällivare kommun.

Vid kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts sammanträde 8 oktober 
lämnades ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 
21 oktober.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober lyftes ärendet ut för ytterligare 
handläggning i kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott. 

Ekonomiska konsekvenser
Dessa taxor är i linje med den ekonomiska modell för fiberutbyggnaden som antogs i KF 
2016-05-23 § 120.

Konsekvenser för barn och unga
Bredbandsutbyggnaden generellt förväntas ha mycket positiva effekter för barn och unga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att taxor införs för bredbandsanslutning av enfamiljshus, flerfamiljshus, företag och 
fritidshus,

att en taxa införs för överlåtelse av en bredbandsanslutning,

att en taxa införs för nyttjande av Gällivare kommuns bredbandsnät (nätavgift) samt,

att en timtaxa införs för arbete som utförs av bredbandstekniker.

Underlag
1. Taxa bredbandsrelaterade avgifter.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-10-08 § 143.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-11-11 § 158.
4. Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 429.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med kommun-
styrelsens förslag till beslut

att taxor införs för bredbandsanslutning av enfamiljshus, flerfamiljshus, företag och 
fritidshus,

att en taxa införs för överlåtelse av en bredbandsanslutning,

att en taxa införs för nyttjande av Gällivare kommuns bredbandsnät (nätavgift) samt,

att en timtaxa införs för arbete som utförs av bredbandstekniker.
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§ 231

Interpellation av Bror Wennström (MV) - Pensionärsservice
Dnr KS/2019:664

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Interpellation har inkommit från Bror Wennström (MV) – Pensionärsservice. 

Kommunfullmäktige beslutade 4 november 2019 att interpellationen besvaras av 
kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 9 december 2019.

Jeanette Wäppling, kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen.

Underlag
1. Interpellation-pensionärsservice.
2. Interpellationssvar.
3. Kommunfullmäktige 2019-11-04 § 218.
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§ 232

Inkomna motioner
Dnr KS/2019:24

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för beredning och handläggning.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger inga anmälda motioner.

Vid dagens sammanträde lämnas följande motioner in:

Motion av Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Kjell-Åke Andersson 
(M), Dick Sundström (M), Benny Blom (M), Marina Eriksson (M) och Monika Nordvall-
Hedström (M) angående samordning av utbud av lediga jobb i Gällivare. KS/2019:779.

Motion av Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD) och Rory Blom (SD) angående namn-
givning av nya gymnasieskolan i Gällivare. KS/2019:780.
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§ 233

Interpellationer
Dnr KS/2019:616, KS/2019:720, KS/2019:732

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationerna besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 20 januari 2020.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick har följande interpellationer inkommit:

Interpellation av Anneli Isaksson (MV) – Pilotprojekt Gällivaremodellens förenligt med 
skolans styrdokument. KS/2019:720.

Interpellation av Fredric Olofsson (MV) – Säkerställande av kvalitet på skola och utbildning. 
KS/2019:732.

Underlag
1. Interpellation-Pilotprojekt.
2. Interpellation-Säkerställande av kvalitet.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationerna får ställas. 
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationerna får ställas. Interpellationerna besvaras 
av barn- och utbildningsnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 
20 januari 2020.
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§ 234

Kommunfullmäktiges delgivningar
Dnr KS/2019:21, KS/2018:773, KS/2019:105, KS/2019:54

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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§ 235

Revidering, fyllnadsval av lekmannarevisorssuppleant, TOP Bostäder AB
Dnr KS/2018:806

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Katarina Nilsson (M) till lekmannarevisorssuppleant i TOP Bostäder AB för 
mandatperioden 2019–2022.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 10 juni 2019, valdes Katarina Nilsson (M) till 
revisorsersättare för TOP Bostäder AB. Bolagsverket har 2019-12-03 skickat TOP Bostäder 
AB ett föreläggande då benämningen måste vara lekmannarevisorssuppleant.

Förslag till beslut
att välja Katarina Nilsson (M) till lekmannarevisorssuppleant i TOP Bostäder AB för 
mandatperioden 2019–2022.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2019-06-10 § 122.



1 

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2019-12-09
Ärenden: §220 - §235 

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

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Lars Alriksson M N

Kjell Hansson M N

Eva Alriksson M N

Monika Nordvall Hedström M N

Marina Eriksson, kl. 10:00-15:45, §§ 220-228 M N

Benny Blom M N

Per Wahlström M F

Birgitta Larsson S N

Magnus Johansson S N

Maria Åhlén S N

Tomas Junkka S N

Lena Lindberg S N

Roland Axelsson S N

Helena Lillbro S N

Johannes Sundelin S F

Anna Burman S N

Elin Näslund S F

Ulf Normark S F

Gerd Siverhall S N

Tony Normark S F

Gunnel Eriksson S N

Mats Rantapää S N



2 

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2019-12-09
Ärenden: §220 - §235 

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

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter

Jeanette Wäppling           V N

Karl-Erik Taivalsaari V N

Pernilla Fagerlönn V F

David Väyrynen V N

Katinka Sundqvist Apelqvist V F

Henrik Ölvebo MP N

Sanna Nilsson Ylitalo MP F

Mattias Liinanki MP N

Dagmar Nyman MP N

Stefan Ovrell MP N

Eric Palmqvist SD N

Paula Palmqvist SD N

Mia Feldenius SD N

Rory Blom SD N

Margareta Henricsson SJVP N

Nicklas Johansson SJVP N

Fredric Olofsson MV N

Bror Wennström MV F



3 

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2019-12-09
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N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  §  §  §   § 

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. 10:00-15:45 §§ 220-
228, ers. Marina Eriksson 15:45-16:20 §§ 229-
235

M T

Clary Persson S F

Steve Ärlebrand, ers. Johannes Sundelin S T

Rolf Häggkvist, ers. Elin Näslund S T

Birgitta Heldeskog S F

Frank Öqvist, ers. Ulf Normark S T

Monica Hellström, ers. Tony Normark S T

Stefan Ersholm S F

Roland Bergström S N

Jan-Anders Perdahl V F

Iris Dimitri, ers. Pernilla Fagerlönn V T

Johannes Reinfors, ers. Katinka Sundqvist 
Apelqvist kl. 12:45-15:15, §§ 224-226

V T

Josefine Rynbäck MP F

Andreas Pettersson MP F

Jenny Johansson Jänkänpää, ers Sanna Nilsson 
Ylitalo

MP T

Stig Nordqvist SJVP N

Torbjörn Sandin SJVP F
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Ärenden: §220 - §235

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

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare

Anneli Isaksson, ers. Bror Wennström MV T

Gun Isaxon MV N

OMRÖSTNINGSRESULTAT: 
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