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§ 29
Mötets öppnande samt godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa dagordningen.
Bakgrund
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
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§ 30
Information - Svenska Skidförbundet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för informationen.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Tomas Ringsby-Petersson, förbundsdirektör
Svenska Skidförbundet, och Carl-Johan Ingeström, VD Visit Falun, om Gällivare kommuns medverkan i världscupen i längdskidor som går av stapeln i november i Gällivare.
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§ 31
Delgivningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.
Delgivningar
1.
KS 2008:162
106
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har den 5 mars 2008 inkommit med ”Nyhetsbrev – den 5 mars 2008. Specialutgåva vid landsbygdsriksdagen 2008.”
2.
KS 2008:167
435
Ekonomienheten har enligt regler beslutade av kommunfullmäktige den 9 juni 1997 §
105 beräknat anslaget för fiskevårdande åtgärder i 2008 års budget. Anslaget beräknas
som en ränta på vid årets början ingående saldo inom eget kapital avseende medel för
fiskevårdande åtgärder. Detta saldo uppgår till 2.500.000 kronor. Räntesatsen som används vid beräkningen är den genomsnittliga inlåningsräntesatsen på kommunens koncernkonto för året innan budgetåret. Denna räntesats var för år 2007: 3,40 %.
Anslaget för budgetåret 2008 uppgår enligt ovanstående beräkning till 85.000 kronor.
3.
Förteckning av motioner som är upptagna till behandling av Gällivare kommuns kommunfullmäktige och som ligger under beredning.
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KS/2008:218
§ 32
Ansvarfrihet för år 2007
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja kommunstyrelsen samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja barn- utbildning och kulturnämnden
samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja miljö- och byggnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja service- och tekniknämnden samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja överförmyndare samt ersättare i detta
organ ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet.
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) deltar ej vid beslut gällande ansvarsfrihet för socialnämnden samt barn- utbildning och kulturnämnden. Se bilaga 2 till protokoll för skriftlig motivering.
Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Sune Lantto (m), PerÅke Liljergren (m), Ingrid Josefsson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar
sig mot beslut att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja barn- utbildning och
kulturnämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2007
års verksamhet till förmån för Yvonne Bergmark Bröskes m.fl. förslag till beslut. Se
bilaga 3 till protokoll för skriftlig motivering.
Notering
Vid beslutspunkt för service och tekniknämnden innehar Margareta Henricsson (ns)
ordförandeskap.
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Jäv
Vid beslutspunkt för kommunstyrelsen anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid
beslut; Tommy Nyström (s), Birgitta Larsson (s), Roland Axelsson (s), Wania Lindberg
(s), Maria Åhlén (s), Stig Eriksson (v), Jeanette Wäppling (v), Margareta Henricsson
(ns), Lars Alriksson (m), Yvonne Bergmark Bröske (fp), Kent Tina (s), Eva Eriksson
(s), Rita Poromaa (s), Kathinka Sundqvist-Apelqvist (v), Monica Hedström (m), Fredrik
Nilsson (m) och Tommy Krigsman (ns).
Vid beslutspunkt för socialnämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid
beslut; Rita Poromaa (s), Iris Dimitri (v), Tycko Lehto (v), Tommy Krigsman (ns) och
Gunnel Eriksson (s).
Vid beslutspunkt för barn, utbildning och kulturnämnden anmäler följande ledamöter
jäv och deltar ej vid beslut; Weine Backman (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Anna-Karin
Heneskär (s), Bernt Nordgren (ns), Eva Alriksson (m), Eva Eriksson (s) och Fredrik
Nilsson (m).
Vid beslutspunkt för miljö och byggnämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar
ej vid beslut; Ulf Normark (s), Kent Tina (s), Ann-Christin Lehtipalo (v), Monica Hedström (m) och Berne Sehlberg (s).
Vid beslutspunkt för service och tekniknämnden anmäler följande ledamöter jäv och
deltar ej vid beslut; Klas Holmgren (s), Margareta Pohjanen (s), Per Eriksson (s), Sune
Lantto (m), Monica Hedström (m).
Bakgrund
Revisorerna har granskat kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande. Revisorerna har i sina prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet och risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för
året.
Beslutsunderlag
1. Revisionsberättelse för år 2007, 2008-04-02.
2. Skriftlig motivering från Sveriges kommunistiska parti.
3. Skriftlig motivering från Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet.
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Yrkande – beslutspunkt ansvarsfrihet barn, utbildning och kulturnämnden
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s), Margareta Henricsson (ns) och Birgitta Larsson (s) i enlighet med förslag till beslut.
Yvonne Bergmark Bröske (fp) yrkar med instämmande av Bror Wennström (skp) och
Lars Alriksson (m) att ansvarsfrihet inte beviljas för barn- utbildnings och kulturnämnden för verksamhetsåret 2007.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag mot Yvonne Bergmark Bröskes m.fl.
förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Stig Eriksson m.fl. röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Yvonne Bergmark Bröske m.fl. röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordförande att 26 Ja-röster och 6 Nej-röster har avgetts.
Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stig
Erikssons m.fl. förslag.
Vid voteringen anmäler 6 ledamöter jäv, 2 ledamöter väljer att inte delta i omröstningen
och 1 ledamot är frånvarande.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 10 (26)

2008-04-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2008:161
§ 33
Årsredovisning 2007
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2007.
Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Sune Lantto (m), PerÅke Liljergren (m), Ingrid Josefsson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar
sig mot beslut till förmån för Eva Alrikssons m.fl. förslag till beslut.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper m.m. för 2007 i
en årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag på överföring av över- och
underskott till 2008 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av pågående investeringsobjekt till 2008 års budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2007.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-03-05.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 22, 2008-03-11.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s) och Margareta Henricsson (ns) bifall till lagt förslag.
Eva Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) och Lars
Alriksson (m) bifall till Gällivare kommuns årsredovisning för år 2007 med undantag av
barn utbildnings och kulturnämndens årsredovisning med hänvisning till att det inte
finns tillräckliga förklaringar i den ekonomiska uppföljningen för det gångna året.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag mot Eva Alrikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i
enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Stig Eriksson m.fl. röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Eva Alriksson m.fl. röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordförande att 33 Ja-röster och 7 Nej-röster har avgetts.
Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stig
Erikssons m.fl. förslag.
Vid votering är 1 ledamot frånvarande.
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KS/2007:661
§ 34
Förslag på projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling för Gällivare
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra Projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling 2008-2010,
att projektkostnaderna för projektledare finansieras ur gemensam administrations,
nämnd och utrednings budget,
att respektive nämnd finansierar sin kvalitetsledare inom sin nämnds ram,
att resterande projektkostnader 470.000 kr finansieras ur kommunstyrelsens konto för
utvecklingsmedel, verksamhet 941 och förs över till Ansvar 15501 verksamhet 859
kommunledning,
att projektet redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan decembers
utgång 2008. I denna redovisning skall en plan för fortsatt arbete finnas med.
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) deltar ej vid beslut i ärendet.
Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Sune Lantto (m), PerÅke Liljergren (m), Ingrid Josefsson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar
sig mot beslut till förmån för Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut.
Bakgrund
Projektförslaget innehåller två delar, den första delen innebär att Gällivare kommun
startar upp arbetet med att styrmodellen balanserad styrning med styrkort görs känd ute
i verksamheterna. De övergripande strategiska målen kommuniceras ner på samtliga
nivåer i organisationen. Den andra delen i projektet är att starta upp ett processtyrningsarbete för kommunstyrelsens verksamheter, som blir en pilot för att sedan delges övriga
nämnder.
Processledningsarbetet kan i sin tur delas in i olika steg som har till syfte att göra
medarbetarna delaktiga i kartläggning av processer/ vad arbetar vi med- förbättring av
dessa, vad skall vi arbeta med och därefter en prioritering av processer som skall förbättras, ansvar och befogenheter samt hur uppföljning och förbättring skall ske.
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Detta arbete skall naturligt kopplas ihop med projektets första steg med styrmodellen
och styrkortens implementering i verksamheterna.
Projektförslaget innebär att arbetet kommer att löpa under 3 års tid med start under våren 2008. Stöd och rådgivning för projektledare, arbetsgrupp och för processtyrningen
är nödvändig. Handledningen och rådgivningen tillsammans med infogandet av ett
verksamhetssystem läggs ut på eBuilder AB att genomföra som redan idag har ett engagemang i Gällivare kommun och socialförvaltningen.
En övergripande projektledare utses, och en "kvalitetsledare" från alla förvaltningar
utses i de förvaltningar som idag saknar någon anställd som har uppdraget att arbeta
med kvalitetsfrågor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att genomföra Projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling 2008-2010,
att projektkostnaderna för projektledare finansieras ur gemensam administrations,
nämnd och utrednings budget,
att respektive nämnd finansierar sin kvalitetsledare inom sin nämnds ram,
att resterande projektkostnader 470.000 kr finansieras ur kommunstyrelsens konto för
utvecklingsmedel, verksamhet 941 och förs över till Ansvar 15501 verksamhet 859
kommunledning,
att projektet redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan decembers
utgång 2008. I denna redovisning skall en plan för fortsatt arbete finnas med.
Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-02-19.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 35, 2008-02-25.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 27, 2008-03-11.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Margareta
Henricsson (ns) bifall till lagt förslag.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) att projektledaruppdraget skall upphandlas.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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KS/2008:141
§ 35
Underlag för Kommunplan för 2009-2011
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta underlag till Kommunplan för år 2009-2011 med tillhörande budgetramar.
Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Sune Lantto (m), PerÅke Liljergren (m), Ingrid Josefsson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar
sig mot beslut till förmån för Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut.
Bakgrund
Förslag på underlag för Kommunplan 2009-2011 har upprättats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta underlag till Kommunplan för år 2009-2011 med tillhörande budgetramar.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets förslag på kommunplan 2009-2011, 2008-02-29.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 36, 2008-02-25.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 28, 2008-03-11.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Margareta
Henricsson (ns) bifall till lagt förslag.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) att driftbudget minskas så att resultatet uppgår till 14 mkr, för respektive år under planperiod,
2009-2011.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag.
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KS/2007:92
§ 36
Förslag till bolagsordning för Matlaget i Gällivare AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den föreslagna bolagsordningen för Matlaget i Gällivare AB.
Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Sune Lantto (m), PerÅke Liljergren (m), Ingrid Josefsson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar
sig mot beslut till förmån för Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 5 mars 2007 § 72 att bolagsordningarna för kommunens bolag ska ses över under år 2007 samt att styrelseledamöterna i Värmeverket
väljs för en mandatperiod (4 år) i likhet med styrelsen för TOP-bostäder.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna den föreslagna bolagsordningen för Matlaget i Gällivare AB.
Beslutsunderlag
1. Förslag till bolagsordning för Matlaget i Gällivare AB, 2008-02-14.
2. Jämförelse mellan nuvarande och föreslagen bolagsordning för Matlaget i Gällivare AB.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 37, 2008-02-25.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 29, 2008-03-11.
5. Norrbottens läns landstings, landstingsstyrelsens protokoll § 69, 2008-03-11.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) bifall till
lagt förslag med ändringsförslag för § 7, 2 st. som ändras till;
”för tiden från den ordinarie bolagsstämman till nästa ordinarie bolagsstämma”.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i
enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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KS/2008:98
§ 37
Program Dundret
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad samrådsredogörelse,
att anta upprättat program för Dundret turistanläggning.
Jäv
Jeanette Wäppling (v) anmäler jäv och deltar ej vid beslut i ärendet.
Bakgrund
Miljö- och byggnämnden beslutade den 27 november 2007, § 277 att ett program ska
upprättas för Dundret turistanläggning. Den 1 februari 2008, § 4 beslutade nämnden att
godkänna att program för Dundret turistanläggning efter revidering av PM går ut på
samråd under tiden 6 februari - 25 februari 2008.
Syftet med programmet är att visa inom vilka ramar Dundrets turistanläggning kan utvecklas i framtiden. Programmet presenterar ett förslag till framtida struktur och utveckling med hänsyn tagen till de olika intressen som finns i området.
Planeringens syfte är att utveckla Dundrets turistanläggning bland annat genom komplettering av skidsystemet, fler hotellbäddar och utökad fritidshusbebyggelse.
Avsikten är att programförslaget efter programsamråd och godkännande i kommunen
ska kunna ligga till grund för kommande detaljplanering i området. Genom programsamrådet kan kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede utökas med de berörda erfarenheter och synpunkter. MKB (miljökonsekvensbeskrivning) för både plan och projekt
bedöms behöva upprättas för efterföljande planer, dessa kan integreras i ett dokument.
MKB-processen kommer att löpa parallellt med detaljplaneprocessen.
Rubricerat program, daterat 5 februari 2008, har varit utställd för samråd under tiden 5
februari 2008 - 25 februari 2008. Annonsering inför samrådsutställning har skett i det
lokala annonsbladet. Samrådsutställning har varit i Gällivare kommunhus.
Programsamrådsmöte för allmänheten hölls den 21 februari 2008 i Gällivare Folkets
Hus. I övrigt har samråd skett genom remissförfarande med berörda statliga och kommunala instanser samt sakägare.
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Sidan 19 (26)

2008-04-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Under samrådstiden har Vägverket och Malmbergets S-förening inkommit med yttrande. Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet har främst tillägg
eller ändringar av programmet av mer redaktionell art skett i Program för Dundret, Gällivare kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad samrådsredogörelse,
att anta upprättat program för Dundret turistanläggning.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll § 49, 2008-03-06.
2. Samrådsredogörelse tillhörande Program för Dundrets turistanläggning Gällivare
kommun, 2008-03-05.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 33, 2008-03-11.
4. PM – Ändringar i program för Dundrets turistanläggning samt Program för
Dundret turistanläggning, 2008-03-26.
5. Behovsbedömning Dundret, 2008-01-23.
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2008-04-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2008:107
§ 38
Avsägelse från uppdrag i socialnämnden - Sven-Olof Edlund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Sven-Olof Edlund (s) begärt entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot samt uppdrag som 2:e vice ordförande i socialnämnden från och med den 30 juni
2008.
Bakgrund
Sven-Olof Edlund har inlämnat begäran om entledigande från uppdrag som ordinarie
ledamot samt 2:e vice ordförande i socialnämnden från och med den 30 juni 2008.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Sven-Olof Edlund, 2008-02-10.
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll §5, 2008-04-07.
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2008-04-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2008:107
§ 39
Fyllnadsval av 2:e vice ordförande i socialnämnden efter Sven-Olof Edlund (s) för
tiden fram t.o.m. den 31 december 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att som 2:e vice ordförande samt ordinarie ledamot i socialnämnden utse Roland Nirlén
(s) från och med den 1 juli 2008.
Bakgrund
Det föreligger ett valärende efter Sven-Olof Edlund (s) som avsagt sig sitt politiska
uppdrag som ordinarie ledamot samt 2:e vice ordförande i socialnämnden från och med
den 30 juni 2008.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 6, 2008-04-07.
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2008-04-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2008:169
§ 40
Avsägelse av uppdrag i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Percy Nilsson (s) begärt entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i
socialnämnden.
Bakgrund
Percy Nilsson (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Percy Nilsson, 2008-03-06.
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 7, 2008-04-07.
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2008-04-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2008:169
§ 41
Fyllnadsval av ordinarie ledamot i socialnämnden efter Percy Nilsson (s)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att som ordinarie ledamot i socialnämnden utse Steve Ärlebrand (s).
Bakgrund
Det föreligger ett valärende efter Percy Nilsson (s) som avsagt sig sitt politiska uppdrag
som ordinarie ledamot i socialnämnden.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 8, 2008-04-07.
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2008-04-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2008:170
§ 42
Avsägelse av uppdrag som överförmyndare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Percy Nilsson (s) begärt entledigande från uppdrag som överförmyndare.
Bakgrund
Percy Nilsson har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som överförmyndare från och med den 1 april 2008.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Percy Nilsson och Sven-Olof Edlund, 2008-03-06.
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 9, 2008-04-07.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2008:170
§ 43
Fyllnadsval av överförmyndare efter Percy Nilsson (s)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att som överförmyndare utse Magnus Mathiasson (opol).
Bakgrund
Det föreligger ett valärende efter Percy Nilsson (s) som avsagt sig sitt politiska uppdrag
som överförmyndare från och med den 1 april 2008.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 10, 2008-04-07.
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2008-04-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2008:170
§ 44
Avsägelse av uppdrag som ersättare för överförmyndaren
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Sven-Olof Edlund begärt entledigande från uppdrag som ersättare för överförmyndaren.
Bakgrund
Sven-Olof Edlund har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som ersättare för överförmyndaren från och med den 1 april 2008.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Percy Nilsson och Sven-Olof Edlund, 2008-03-06.
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 11, 2008-04-07.
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Skriftlig motivering - avseende kommunfullmäktiges
för Barn- utbildning och kulturnämnden)

beslut om ansvarsfrihet för år 2007

Nämnden har inte uppfyllt kommunfullmäktiges delegation att bedriva skol- och fritidsverksamhet enligt gällande mål, riktlinjer och beslut. När det gäller fritidsverksamheten,
grundskolan i Hakkas och Gunillaskolan samt Välkommaskolan, har skolverket framkommit
med en stark kritik. Det är tydligt att Gällivare kommun inte uppfyller kravet i enlighet med
skollagen.
Det politiska ansvaret för denna verksamhet har Barn- utbildning ochkulturnämnden.
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Kommunfullmäktige 08 04 07.
Ärende: bokslut "2007. BOUK- nämnden.

SKP. Sveriges kommunistiska parti vill till K.F. Protokollet motivera sitt beslut,
med att inte delta i yrkandet av tillstyrkande till ansvarsfrihet för BOUK- nämnden.
Skp vidhåller sin tidigare ställningstagande till misstroende förklaring till BOUKnämndens förda skol politik, denna misstroende förklaring gäller även den moderata
nämndledamoten som i alldra högsta grad är delaktig till den misslyckade skolpolitik.
Vid KT-mötet 08 04 07 skedde en "populistisk"kullerbytta av dom borgerliga
ledamöterna i att inte bevilja ansvarsfrihet för BOUK-nämnden och till den politik
som dom själva aktivt medverkat till. I ärendets beslutsprocess med votering som
följd så avstod SKP att delta i voteringen, anledningen är att inte bli sammanblandat
och delaktig i den "populistiska borgerliga yrkandet.
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