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§ 45
Information
Bakgrund
Vid dagens sammanträde ges följande informationer;
Märit Palo, vd Top bostäder AB, och Berne Sehlberg, ordförande Top bostäder AB,
informerar kommunfullmäktiges ledamöter om Top bostäder AB:s verksamhet mellan
kl. 10:00-11:00.
Bernt Wennström, utvecklingssekreterare Gällivare kommun, informerar kommunfullmäktiges ledamöter om Projekt Gränsleden mellan kl. 11:00-11:30.
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§ 46
Delgivningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna.
Delgivningar
1.
KS 2008:261
042
Service- och tekniknämnden beslutar om fördelning av investeringsram för affärsverksamhet 2008. Service- och tekniknämndens protokoll § 43, 2008-04-08.
2.
KS 2008:253
761
IOGT-NTO har 2008-04-15 inkommit med skrivelse till kommunfullmäktiges ledamöter i Gällivare.
3.
KS 2005:600
717
Kammarrätten i Sundsvall har 2008-04-02 meddelat dom i mål nr 2712-06.
4.
KS 2008:318
021
Upproret.se har 2008-04-28 via e-post inkommit med brev, manifest samt namnunderskrifter till kommunfullmäktiges ledamöter för kännedom.
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KS/2008:148
§ 47
Ändringar i tillämpningsanvisningar för barnomsorgstaxan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
för allmän förskola
att allmän förskola (4-5 år) förläggs fem timmar per dag, tre dagar i veckan, fast tid
09.00 - 14.00, endast lunch ingår,
att allmän förskola (4-5 år) förläggs tre timmar per dag, fem dagar i veckan, fast tid
09.00 - 12.00, endast lunch ingår,
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilket alternativ som är
bäst för barn och föräldrar,
att respektive förskola bestämmer vilka dessa tre dagar blir, efter samråd med vårdnadshavare.
för arbetslösa och föräldraledigas barn
att arbetslösa och föräldraledigas barn (1-3 år) förläggs fem timmar per dag, tre dagar i
veckan, fast tid 09.00 - 14.00, endast lunch ingår,
att arbetslösa och föräldraledigas barn (1-3 år) förläggs tre timmar per dag, fem dagar i
veckan, fast tid 09.00 - 12.00, endast lunch ingår,
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilket alternativ som är
bäst för barn och föräldrar,
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilka dessa tre dagar
blir.
Bakgrund
Det har framkommit önskemål om olika alternativ för allmän förskola och alternativ för
arbetslösa och föräldraledigas barn. Förskolegruppen har sett över olika alternativ.
Förskolegruppen föreslår två alternativ hur allmän förskola förläggs för att den pedagogiska kvaliten på verksamheten inte ska försämras, det vill säga försvåra pedagogisk
stimulans, gruppgemenskap, kontinuitet samt social integration. Genom samråd med
personalen på respektive förskola ger alternativen valmöjlighet för vårdnadshavare.
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Förskolegruppen föreslår också två alternativ för arbetslösa och föräldraledigas barn.
Genom samråd med personalen ger alternativen valmöjlighet för vårdnadshavare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
för allmän förskola
att allmän förskola (4-5 år) förläggs fem timmar per dag, tre dagar i veckan, fast tid
09.00 - 14.00, endast lunch ingår,
att allmän förskola (4-5 år) förläggs tre timmar per dag, fem dagar i veckan, fast tid
09.00 - 12.00, endast lunch ingår,
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilket alternativ som är
bäst för barn och föräldrar,
att respektive förskola bestämmer vilka dessa tre dagar blir, efter samråd med vårdnadshavare.
för arbetslösa och föräldraledigas barn
att arbetslösa och föräldraledigas barn (1-3 år) förläggs fem timmar per dag, tre dagar i
veckan, fast tid 09.00 - 14.00, endast lunch ingår,
att arbetslösa och föräldraledigas barn (1-3 år) förläggs tre timmar per dag, fem dagar i
veckan, fast tid 09.00 - 12.00, endast lunch ingår,
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilket alternativ som är
bäst för barn och föräldrar,
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilka dessa tre dagar
blir.
Beslutsunderlag
1. Barn- utbildning och kulturnämndens protokoll § 14, 2008-02-19.
2. Barnomsorgstaxa och tillämpningsanvisningar.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 61, 2008-03-25.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 56, 2008-04-14.
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KS/2008:150
§ 48
Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Tjautjasjaure
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till utökat verksamhetsområde i Tjautjasjaure.
Bakgrund
Tjautjasjaures allmänna VA-nät byggdes 1985 och. betjänar 71 fastigheter i den norra
delen av byn. I byns södra del finns ca 26 fastigheter som ej är anslutna till del kommunala VA-nätet.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-08-27 § 157 att utbyggnaden av Tjautjasjaures
VA-nät skulle prioriteras i investeringsbudgeten för 2008.
Med anledning av utbyggnaden av VA-nätet i Tjautjasjaure behöver det befintliga verksamhetsområdet utökas. Service- och teknikförvaltningen har tillsammans med SWECO
tagit fram ett förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Tjautjasjaure.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till utökat verksamhetsområde i Tjautjasjaure.
Beslutsunderlag
1. Service och tekniknämndens protokoll § 19, 2008-02-18.
2. Service och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-01-30.
3. Yttrande från Miljö- och byggnämnd, 2008-01-18.
4. Planritning, förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Tjautjasjaure.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 62, 2008-03-25.
6. Kommunstyrelsens protokoll, § 57, 2008-04-14.
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KS/2008:183
§ 49
Ansökan om borgen för Gällivare Värmeverk ABs investering i kraftvärmeverk
samt utbyggnation av fjärrvärmenätet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utbyggnaden av nytt kraftvärmeverk skall finansieras med finansiell leasing och/eller
lån,
att uppdra åt Gällivare Värmeverk AB att i samråd med ekonomienheten inom kommunledningskontoret besluta om finansieringen av kraftvärmeverket,
att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen såsom för egen skuld uppgående
till maximalt 350.000.000 kronor avseende finansieringen av kraftvärmeverk,
att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen såsom för egen skuld uppgående
till maximalt 100.000.000 kronor avseende finansieringen av fortsatt utbyggnad av
fjärrvärmenätet samt förnyelse av befintlig struktur och utbyggnad av reservcentraler,
att bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Gällivare Värmeverk AB ikläder sig i samband med valutasäkring avseende investeringar i kraftvärmeverket,
att bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Gällivare Värmeverk AB ikläder sig i samband med räntesäkring avseende finansieringen av kraftvärmeverket, samt
att uppdra åt behöriga firmatecknare (Ks ordförande och ekonomichef i förening) att i
samband med undertecknandet av slutlig finansiering för kraftvärmeverket dels teckna
borgen dels överenskomma med Gällivare Värmeverk AB om de närmare villkoren för
valuta- och räntesäkring i samband utbyggnaden och finansieringen av projektet, samt
att kommunfullmäktige delges omfattningen av de olika åtagandena,
att i och med ovanstående Gällivare kommun beslutat att såsom för egen skuld ingå
borgen för Gällivare Värmeverk AB:s låneförpliktelser, exklusive borgen för valutaoch räntesäkring, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 583.713.718 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
|
|
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Jäv
Siv Vågman (s), Henry Lehtipalo (v) och Lars Alriksson (m) deltar inte i beslutet pga
jäv.
Bakgrund
Kommunfullmäktige 1 oktober 2007, § 178, har beslutat ställa sig positiv till av Gällivare
Värmeverk AB föreslagen investering i kraftvärmeverk.
Under projekttiden kommer, förutom uppbyggnaden av kraftvärmeverket, fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet samt förnyelse befintlig struktur och utbyggnad av reservcentraler att ske.
Den totala investeringsutgiften för kraftvärmeverk har beräknats till maximalt 350 mkr,
för nät och centraler beräknas investeringsutgiften till maximalt 100 mkr. Gällivare
Värmeverk AB har nu ansökt om kommunal borgen för hela detta belopp, dvs. 450 mkr.
Vid en upphandling av finansiering utan kommunal borgen bedöms att finansieringskostnaden skulle bli ca 1 procentenhet dyrare än finansiering med kommunal borgen.
Då ägaren, Gällivare kommun, själv är en av de största kunderna hos Gällivare Värmeverk AB så är det av stor ekonomisk betydelse att finansieringskostnaden hålls så låg
som möjligt.
Upphandling av finansiering för projektet pågår f n i Gällivare Värmeverks regi i samarbete med Bois & Partners som finansiella rådgivare. Upphandlingen är inte klar, men
bedömningen utifrån inkomna anbud är att en mycket bra långsiktig finansiering kommer att kunna erhållas.
Finansieringen kommer att upphandlas enligt LOU. Sannolikt kommer en stor del av
finansieringen att ske genom s.k. finansiell leasing, då detta bedöms kunna ge betydligt
lägre finansieringskostnad än vid lån. Det som inte kan finansieras via leasing kommer
att finansieras via lån. Leasing kommer endast att nyttjas där som villkoren är mer förmånliga än de lånealternativ som föreligger.
För att nå lägsta möjliga ränta krävs att Gällivare kommun lämnar borgen såväl för delen med leasing som för det långfristiga fasträntelånet. Volymen för borgen skulle därmed kunna bestämmas till maximalt 450 mkr.
Då det framkommit att en del av anbudsgivarna avseende kraftvärmeverket kräver att få
lämna sina anbud i utländsk valuta (Euro), är det sannolikt att investeringen i kraftvärmeverket åtminstone delvis kommer att löpa med viss valutarisk under utbyggnadstiden.
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Räntesäkring
En del av såväl leasing- som lånefinansieringen kan komma att löpa med rörlig ränta,
varför ränteriskerna kan komma att behöva begränsas. Detta kan ske i form av olika
ränteinstrument, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen.
Valutasäkring
En del av investeringen i kraftvärmeverket kommer att betalas i utländsk valuta. Enligt
finanspolicyn skall valutariskerna begränsas. Detta sker i första hand genom valutasäkring i form av valutaterminer och valutaoptioner, vilket i sin tur kan komma att kräva
säkerhet i form av kommunal borgen. Omfattningen av den kommunala borgen varierar
mellan kreditgivarna, men utgör i normalfallet viss del av det totala valutabeloppet.
Borgen gäller således under den begränsade tid som valutasäkringen löper.
Gällivare kommuns borgensåtaganden för Gällivare värmeverks finansiering uppgick
per 2007-12-31 till 133.713.718 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utbyggnaden av nytt kraftvärmeverk skall finansieras med finansiell leasing och/eller
lån,
att uppdra åt Gällivare Värmeverk AB att i samråd med ekonomienheten inom kommunledningskontoret besluta om finansieringen av kraftvärmeverket,
att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen såsom för egen skuld uppgående
till maximalt 350.000.000 kronor avseende finansieringen av kraftvärmeverk,
att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen såsom för egen skuld uppgående
till maximalt 100.000.000 kronor avseende finansieringen av fortsatt utbyggnad av
fjärrvärmenätet samt förnyelse av befintlig struktur och utbyggnad av reservcentraler,
att bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Gällivare Värmeverk AB ikläder sig i samband med valutasäkring avseende investeringar i kraftvärmeverket,
att bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Gällivare Värmeverk AB ikläder sig i samband med räntesäkring avseende finansieringen av kraftvärmeverket, samt
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att uppdra åt behöriga firmatecknare (Ks ordförande och ekonomichef i förening) att i
samband med undertecknandet av slutlig finansiering för kraftvärmeverket dels teckna
borgen dels överenskomma med Gällivare Värmeverk AB om de närmare villkoren för
valuta- och räntesäkring i samband utbyggnaden och finansieringen av projektet, samt
att kommunfullmäktige delges omfattningen av de olika åtagandena,
att i och med ovanstående Gällivare kommun beslutat att såsom för egen skuld ingå
borgen för Gällivare Värmeverk AB:s låneförpliktelser, exklusive borgen för valutaoch räntesäkring, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 583.713.718 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Gällivare Värmeverk AB, 2008-03-13.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-03-20.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 65. 2008-03-25.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 59, 2008-04-14.
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/2008:180
§ 50
Anhållan om utökning av lån med kommunal borgen - Top Bostäder AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld utöka borgensåtagandet för TOP bostäder AB:s låneförpliktelser med ytterligare 5.000.000 kr, innebärande
att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 305.894.785 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Jäv
Berne Sehlberg (s), Ove Haarala (v), Anna-Karin Heneskär (s), Frank Öqvist (s), Wania
Lindberg (s) och Karl-Erik Taivalsaari (v) anmäler jäv och deltar inte i överläggning
eller beslut.
Bakgrund
Top bostäder AB har inkommit med begäran om kommunal proprieborgen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld utöka borgensåtagandet för TOP bostäder AB:s låneförpliktelser med ytterligare 5.000.000 kr, innebärande
att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 305.894.785 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsunderlag
1. Top bostäder AB:s skrivelse, 2008-03-12.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-04-17.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 97, 2008-04-21.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 96, 2008-05-05.
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KS/2008:263
§ 51
Revidering av sotningstaxan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen revidering av taxan för sotning för Gällivare kommun,
att beslutet träder i kraft den 1 juli 2008.
Bakgrund
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2009 och verksamhetsperioden 2009-2011 ska samtliga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. Upprättandet
och revidering av kommunens taxa för sotning görs i samarbete med Kommunförbundet
och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Mot bakgrund av taxans ikraftträdande bör ärendet tas utanför den gemensamma översynen av taxor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2008 § 95 att lämna ärendet
öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2008.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen revidering av taxan för sotning för Gällivare kommun,
att beslutet träder i kraft den 1 juli 2008.
Beslutsunderlag
1. Förslag avseende revidering av taxan för sotning för Gällivare kommun.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 46, 2008-04-08.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 95, 2008-04-21.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 94, 2008-05-05.
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KS/2008:262
§ 52
Revidering av taxa för brandskyddskontroll
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen revidering av taxan för brandskyddskontroller i Gällivare kommun,
att beslutet träder i kraft den 1 juli 2008.
Bakgrund
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2009 och verksamhetsperioden 2009-2011 ska samtliga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. Upprättandet
och revidering av kommunens taxa för brandskyddskontroll görs i samarbete med
Kommunförbundet och Sveriges Skortensfejarmästares Riksförbund. Då revideringarna
i taxan ska träda i kraft den 1 april 2008 måste revidering av avgifterna tas i särskilt
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2008 § 96 att lämna ärendet
öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2008.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen revidering av taxan för brandskyddskontroller i Gällivare kommun,
att beslutet träder i kraft den 1 juli 2008.
Beslutsunderlag
1. Förslag avseende revidering av taxan för brandskyddskontroller i Gällivare kommun.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 47, 2008-04-08.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 96, 2008-04-21.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 95, 2008-05-05.
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KS/2007:650
§ 53
Alkohol- och drogpolicy för Gällivare kommuns anställda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att slumpmässiga alkohol- och drogtester inte införs i dagsläget. Vid uppföljning av
policyn och handlingsprogrammet aktualiseras frågan igen,
att hälsokontroller, med möjlighet till provtagning införs enligt policyn,
att arbetsgruppen får i uppdrag att till CSK, föreslå hur policyn och handlingsprogrammet skall förankras i verksamheterna,
att frågan om alkolås tas med i Gällivare kommuns ”Transport och resepolicy”,
att i övrigt godkänna förslag till alkohol- och drogpolicy,
att uppföljning av alkohol- och drogpolicy sker under våren 2010.
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Sune Lantto (m), Monica
Hedström (m) samt Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för lagt förslag från Lars Alriksson (m).
Bakgrund
Centrala Skyddskommittén CSK, har gett personalenheten i uppdrag att tillsammans
med fackliga företrädare och Previa utarbeta förslag till ny Alkohol- och drogpolicy.
Kommunstyrelsens personalutskott har den 19 november 2007 § 39 beslutat att förslag
till Alkohol- och drogpolicy samt Handlingsprogrammet skickas på remiss till skyddskommittéer, nämnder, fackliga organisationer samt kommunala bolag.
Efter remisstiden har totalt 17 remissvar inkommit. Synpunkterna har kommit från fyra
fackliga organisationer, åtta skyddskommittéer, en nämnd, ett bolag, två arbetsgrupper
samt en ledningsgrupp.
Utifrån de inkomna synpunkterna har ett nytt förslag tagits fram på Alkohol- och drogpolicy.
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Förslag till beslut
att slumpmässiga alkohol- och drogtester inte införs i dagsläget. Vid uppföljning av
policyn och handlingsprogrammet aktualiseras frågan igen,
att hälsokontroller, med möjlighet till provtagning införs enligt policyn,
att arbetsgruppen får i uppdrag att till CSK, föreslå hur policyn och handlingsprogrammet skall förankras i verksamheterna,
att frågan om alkolås tas med i Gällivare kommuns ”Transport och resepolicy”,
att i övrigt godkänna förslag till alkohol- och drogpolicy,
att uppföljning av alkohol- och drogpolicy sker under våren 2010.
Beslutsunderlag
1. Personalenhetens skrivelse, 2008-03-05.
2. Personalenhetens förslag till Alkohol och drogpolicy samt Handlingsprogram för
anställda och förtroendevalda vid Gällivare kommun samt kommunala bolag,
2008-02-04.
3. Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll § 37, 2007-11-19.
4. Personalenhetens skrivelse, 2007-11-07.
5. Personalenhetens förslag till Alkohol och drogpolicy samt Handlingsprogram för
Gällivare kommuns anställda, 2007-11-05.
6. Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll § 12, 2008-03-17.
7. Kommunstyrelsens protokoll § 67, 2008-04-14.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Weine Backman
(s), Göte Henriksson (s) och Bernt Nordgren (ns) i enlighet med förslag till beslut.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) i enlighet
med förslag till beslut med förändring av första att-satsen till; att slumpmässiga alkoholoch drogtester införs.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alriksson 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/2008:240
§ 54
Medborgarfråga från Solveig Granath ang övervikt och fetma bland barn och unga i
vår kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarfrågan är besvarad.
Bakgrund
Till dagens sammanträde har Medborgarfråga angående övervikt och fetma bland barn
och unga i Gällivare kommun inlämnats av Solveig Granath.
Medborgarfrågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande. Tommy Nyström (s) läser
vid sammanträdet upp frågeställningen samt svar på medborgarfrågan varefter han överlämnar svaret skriftligen till frågeställaren.
Beslutsunderlag
1. Medborgarfråga från Solveig Granath, 2008-04-10.
2. Skrivelse från Tommy Nyström (s), 2008-05-14.
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KS/2007:15
§ 55
Kommunfullmäktiges kvalitet i korthet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra en mätning av mått 1, 2, 3, 4, 5 och 17,
att den nuvarande styrgruppen för KF:s kvalitet i korthet med tillägg av KF:s ordförande
får fortsatt uppdrag att genomföra mätning under 2008/2009,
att arbetet med genomförandet av en ny mätning implementeras i kommunens övergripande arbete med kvalitet och styrning som är placerad under gemensam administration,
att anslå 30.000 kr från kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov år 2008,
verksamhet 990, för mätningen,
att resultatet redovisas kommunfullmäktige januari/februari 2009.
Protokollsanteckning
Bror Wennström (skp) inkommer med skriftlig protokollsanteckning, se bilaga 1.
Bakgrund
Gällivare kommun har under 2007 och delar av 2008 deltagit i projekt KF:s kvalitet i
korthet. I projektet har 43 andra kommuner ingått som alla har genomfört mätningar av
kommunens verksamheter. Resultatet har presenterats kommunfullmäktige samt alla
nämnder. Resultatet ligger också presenterat på hemsidan och en annons i Kometen har
presenterats för medborgarna.
Sammanfattning
Slutrapport på projektet KF:s kvalitet i korthet med förslag på fortsatt arbete presenteras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att genomföra en mätning av mått 1, 2, 3, 4, 5 och 17,

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 21 (62)

2008-05-26
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att den nuvarande styrgruppen för KF:s kvalitet i korthet med tillägg av KF:s ordförande
får fortsatt uppdrag att genomföra mätning under 2008/2009,
att arbetet med genomförandet av en ny mätning implementeras i kommunens övergripande arbete med kvalitet och styrning som är placerad under gemensam administration,
att anslå 30.000 kr för mätningen,
att resultatet redovisas kommunfullmäktige januari/februari 2009.
Beslutsunderlag
1. Slutrapport för Kommunfullmäktiges kvalitet i korthet.
2. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-30.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 77, 2008-05-05.
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KS/2008:168
§ 56
Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att socialnämnden ansvarar för den kommunala kontrollen av detaljhandel med nikotinläkemedel,
att socialnämnden upprättar förslag till taxa för kontroll av detaljhandel med nikotinläkemedel.
Bakgrund
Den 1 mars 2008 träder en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel i
kraft. I anslutning till denna träder också förordning (2008:30) om detaljhandel med
nikotinläkemedel i kraft. Genom lagen blir det med andra ord tillåtet för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten till nikotinläkemedel.
Sveriges kommuner har tilldelats den lokala kontrollen.
Kommunfullmäktige i Gällivare har att besluta om vilken nämnd som skall ha ansvaret
för den kommunala kontrollen och skall också besluta om taxa för kontrollavgifter.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2008 § 47 att uppmana socialnämnden att inkomma med yttrande samt förslag till taxa för kontrollavgifter för detaljhandel med nikotinläkemedel till kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2008 i form av
nämndsbeslut eller ordförandebeslut. Då socialnämnden inte inkommit med yttrande
upptas frågan till behandling igen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att socialnämnden ansvarar för den kommunala kontrollen av detaljhandel med nikotinläkemedel,
att socialnämnden upprättar förslag till taxa för kontroll av detaljhandel med nikotinläkemedel.
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Beslutsunderlag
1. Cirkulär 08:21, Sveriges Kommuner och Landsting, 2008-02-27.
2. Kontroll och tillsyn av detaljhandel med nikotinläkemedel. Vägledning till Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2008:2) om detaljhandel med nikotinläkemedel; för kommunernas kontroll. Läkemedelsverket.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 47, 2008-03-11.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 78, 2008-04-21.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 79, 2008-05-05.
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KS/2008:31
§ 57
Bolagspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förslaget till bolagspolicy för Gällivare kommun antas, samt att individuella ägardirektiv för respektive bolag utformas under 2008 enligt förslaget till ägardirektiv.
Bakgrund
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 januari 2008 att ärendet remitteras till
de kommunala bolagen och de politiska partierna, yttranden skall vara åter till kommunledningskontoret senast den 29 februari 2008 för att behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 mars 2008.
Gällivare Värmeverk AB begärde anstånd med att inkomma med yttrande i ärendet den
22 februari 2008, och beviljades anstånd till den 7 april 2008. Yttrandet från Gällivare
Värmeverk AB inkom den 7 april 2008.
I övrigt har inga yttranden inkommit i ärendet.
Sammanfattning
Uttryckliga rättsregler för styrningen av kommunala företag saknas, samtidigt som de
kommunala företagen ingår i den kommunala verksamheten och utgör instrument för att
tillgodose kommunmedborgarnas behov. Detta innebär att kommunen själv måste ta
fram ett lokalt regelverk kring företagen för att uppfylla vad som ankommer på kommunen enligt lag.
Avsaknaden av uttryckliga rättsregler för kommunala företag innebär bl.a. att kommunen genom bolagsordning, ägardirektiv, stämmodirektiv och i förekommande fall konsortialavtal tillförsäkrar kommunfullmäktige inflytande över de kommunägda bolagens
verksamhet, att kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten i bolagsform, att kommunfullmäktige utser ledamöterna i bolagsstyrelsen
samt att fullmäktige utser lekmannarevisor (3 kap. 16-18 §§ kommunallagen
(1991:900)). Vidare måste även möjligheterna för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt över bolagen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen regleras enligt ovan.
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Den föreslagna bolagspolicyn reglerar förhållandet mellan kommunen och de av kommunen ägda bolagen. Bolagspolicyn utgör även en utgångspunkt för individuella ägardirektiv för kommunens bolag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2008 § 83 att lämna ärendet
öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2008.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förslaget till bolagspolicy för Gällivare kommun antas, samt att individuella ägardirektiv för respektive bolag utformas under våren 2008 enligt förslaget till ägardirektiv.
Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-10.
2. Förslag till bolagspolicy.
3. Förslag till ägardirektiv.
4. Yttrande Gällivare Värmeverk AB, 2008-04-07.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 83, 2008-04-21.
6. Kommunstyrelsens protokoll § 82, 2008-05-05.
Yrkanden
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Lars Alriksson
(m) att förslaget till bolagspolicy för Gällivare kommun antas, samt att individuella
ägardirektiv för respektive bolag utformas under 2008 enligt förslaget till ägardirektiv.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag.
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KS/2008:215
§ 58
Ändring av beslut ang motion av Eva Viltok ang "projekt ung Resurs, Ungdom i
sysselsättning"
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 101, 28 maj 2007 med hänvisning till att Gällivare kommun beslutat delta i Projekt TAGE Gellivare (KS beslut § 25, 2008-03-11)
som anses ha samma inriktning.
Jäv
Yvonne Bergmark Bröske (fp) anmäler jäv och deltar inte vid beslutet.
Reservation
Tommy Krigsman (ns) och Bernt Nordgren (ns) reserverar sig skriftligen mot beslutet,
se bilaga 2.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har 28 maj 2007 § 101 bl.a. beslutat att anta nämnd- och utredningsenhetens förslag daterad 3 maj 2007 samt att motionen därmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har den 11 mars 2008 § 25 beslutat att anta ett nytt projekt TAGE
Gellivare som handlar om att hjälpa ungdomar i utanförskap till arbete eller utbildning.
Företagarnas lokala förening är initiativtagare och huvudman för detsamma.
Projekten är likartade och mot bakgrund av detta är det inte rationellt att driva två projekt parallellt med olika huvudmannaskap.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 101, 28 maj 2007 och därigenom avföra motion ”projekt ung Resurs, Ungdom i sysselsättning”, inlämnad av Eva Viltok (ns), utan
åtgärd med hänvisning till att Gällivare kommun beslutat delta i projektet TAGE som
anses ha samma inriktning.
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Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-08.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 101, 2007-05-28.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 102, 2008-04-21.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 100, 2008-05-05.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (s) att upphäva
kommunfullmäktiges beslut § 101, 28 maj 2007 med hänvisning till att Gällivare kommun beslutat delta i Projekt TAGE Gellivare (KS beslut § 25, 2008-03-11) som anses ha
samma inriktning.
Bernt Nordgren (ns) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Tre förslag föreligger. Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons
m.fl. samt därefter Bernt Nordgrens 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/2007:509
§ 59
Motion av Wania Lindberg (s) beträffande Tippsta
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Gata-parkenheten under verksamhetsåret 2008 gör en inventering över omfattningen
för att återställa området ”Tippsta”,
att Gata-parkenheten tar fram en kostnadskalkyl för återställning,
att efter framtagen kostnadskalkyl hänskjuts ärendet till budgetberedningen,
att ovanstående får utgöra svar till motionären beträffande Tippsta.
Bakgrund
Motion beträffande Tippstaområdet i Malmberget har inlämnats. Kommunfullmäktige
beslutade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober 2007 § 188 att uppta
motionen till beredning. Motionären föreslår att arbetarkommunen vidtar åtgärder via
den politiska vägen så att området har en kontinuerlig översyn med att återskapa Tippsta
i ursprungligt skick.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Gata-parkenheten under verksamhetsåret 2008 gör en inventering över omfattningen
för att återställa området ”Tippsta”,
att Gata-parkenheten tar fram en kostnadskalkyl för återställning,
att efter framtagen kostnadskalkyl hänskjuts ärendet till budgetberedningen,
att ovanstående får utgöra svar till motionären beträffande Tippsta.
Beslutsunderlag
1. Motion av Wania Lindberg.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 188, 2007-10-01.
3. Service och tekniknämndens protokoll § 28, 2008-02-18.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 66, 2008-03-25.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 60, 2008-04-14.
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KS/2007:602
§ 60
Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) ang de kommunala
informationsskyltarna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besluta att Gata-parkenheten gör en inventering över lämpliga platser för kommunala
informationsskyltar,
att ovanstående får utgöra svar till motionärerna.
Bakgrund
Motion har inlämnats angående de kommunala informationsskyltarna. Kommunfullmäktige beslutade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2007 § 221
att uppta motionen till beredning. Motionärerna förslår att det görs en översyn av de
kommunala informationsskyltarna i enlighet med de i motionen nämnda intentioner.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besluta att Gata-parkenheten gör en inventering över lämpliga platser för kommunala
informationsskyltar,
att ovanstående får utgöra svar till motionärerna.
Beslutsunderlag
1. Service och tekniknämndens protokoll § 25, 2008-02-18.
2. Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp).
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 221, 2007-11-05.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 67, 2008-03-25.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 61, 2008-04-14.
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KS/2007:637
§ 61
Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m) och Lars Alriksson (m) angående
belysning vid sopsorteringsanläggning vid kiosken och busshållplatsen i Nilivaara.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan om gatubelysning vid sopsorteringsanläggningen vid kiosken och busshållplatsen i Niilivaara kommer att prövas i samband med Service och tekniknämndens
upprättande av belysningsprogram för 2008.
att motionen anses besvarad.
Bakgrund
Motion har inlämnats angående belysning vid sopsorteringsanläggningen vid kiosken
och busshållplatsen i Nilivaara. Kommunfullmäktige beslutade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2007 § 219 att uppta motionen till beredning. Motionärerna yrkar att belysningen vid sorteringsanläggningen och busshållplatsen vid kiosken i Nilivaara ingår i den årliga prioriteringen av väg- och gatubelysningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att frågan om gatubelysning vid sopsorteringsanläggningen vid kiosken och busshållplatsen i Niilivaara kommer att prövas i samband med Service och tekniknämndens
upprättande av belysningsprogram för 2008.
att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
1. Service och tekniknämndens protokoll § 24, 2008-02-18.
2. Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m) och Lars Alriksson (m).
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 219, 2007-11-05.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 68, 2008-03-25.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 62, 2008-04-14.
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KS/2007:638
§ 62
Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m) och Lars Alriksson (m) angående
vägbelysning efter Wanhainenvägen (enskild väg) i Nilivaara
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan om gatubelysning efter Wanhainenvägen i Niilivaara kommer att prövas i
samband med Service och tekniknämndens upprättande av belysningsprogram för 2008,
att motionen anses besvarad.
Bakgrund
Motion har inlämnats angående vägbelysning efter Wanhainenvägen (enskild väg) i
Nilivaara. Kommunfullmäktige beslutade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5
november 2007 § 218 att uppta motionen till behandling.
Motionärerna föreslår att vägbelysningen efter Wanhainenvägen skall ingå i den årliga
prioriteringen av väg och gatubelysning i Gällivare kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att frågan om gatubelysning efter Wanhainenvägen i Niilivaara kommer att prövas i
samband med Service och tekniknämndens upprättande av belysningsprogram för 2008,
att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
1. Service och tekniknämndens protokoll § 25, 2008-02-18.
2. Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m) och Lars Alriksson (m).
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 218, 2007-11-05.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 69, 2008-03-25.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 63, 2008-04-14.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 32 (62)

2008-05-26
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2007:639
§ 63
Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m), Monica Hedström (m),
Lars Alriksson (m), Stefan Sundqvist (m), Fredrik Nilsson (m), och
Gunilla Peterson (fp) angående datumparkering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Sune Lantto (m), Monica
Hedström (m) samt Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för lagt förslag från Lars Alriksson (m).
Bakgrund
Motion angående datumparkering har inlämnats och kommunfullmäktige har beslutat
uppta motionen till beredning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november
2007, § 217. Motionärerna föreslår att datumparkering begränsas till den tidsperiod då
vägunderhåll, exempelvis snöröjning, sandborttagning etc. utförs.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Beslutsunderlag
1. Service och tekniknämndens protokoll § 27, 2008-02-18.
2. Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m), Monica Hedström (m),
Lars Alriksson (m), Stefan Sundqvist (m), Fredrik Nilsson (m) och
Gunilla Peterson (fp).
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 217, 2007-11-05.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 70, 2008-03-25.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 64, 2008-04-14.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) bifall till
motionen.
Klas Holmgren (s) yrkar bifall till förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Klas Holmgrens m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med Klas Holmgrens m.fl. förslag.
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KS/2007:640
§ 64
Motion av Frank Öqvist (s) ang gång- och cykelväg mellan Koskullskulle och
Gällivare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan om ny byggnad av gång och cykelväg mellan Koskullskulle och Gällivare
hänskjuts till kommunens översiktsplanearbete och kommande investeringsbudget,
att motionen anses besvarad.
Bakgrund
Motionären hemställer i rubricerat ärende om att kommunen bygger en gång- och cykelväg mellan Koskullskulle och Gällivare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att frågan om ny byggnad av gång och cykelväg mellan Koskullskulle och Gällivare
hänskjuts till kommunens översiktsplanearbete och kommande investeringsbudget,
att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
1. Service och tekniknämndens protokoll § 23, 2008-02-18.
2. Motion av Frank Öqvist.
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 216, 2007-11-05.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 71, 2008-03-25.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 65, 2008-04-14.
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KS/2008:182
§ 65
Motion av Ulf Normark (s) och Stig Eriksson (v) ang kollektivavtal vid utförande
av arbete inom Gällivare kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning.
Bakgrund
Ulf Normark och Stig Eriksson yrkar i motion att kommunen ställer krav på entreprenörer eller underentreprenörer som utför arbeten för kommunens räkning att de ska teckna
avtal i likhet med kollektivavtalen med resp huvudorganisation i Sverige.
Yttrande
Vid upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling , LOU, anges i lagen att man
får ställa "särskilda kontraktsvillkor". De kan vara särskilda sociala , miljömässiga eller
andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. När det gäller frågan om krav kan ställas
på att leverantör(entreprenör) ska ha tecknat svenskt kollektivavtal eller uppfylla motsvarande villkor finns inte någon enhetlig rättspraxis ännu. Frågan har behandlats i EGdomstolen i det s k Vaxholmsmålet där Svenska Byggnadsarbetarförbundet satte ett
lettiskt bolag i blockad då man inte anslöts sig till Byggnadsavtalet vid byggandet av en
skola i Vaxholm. Enligt EG-domstolen hade Byggnads inte rätt att kräva att utländska
företag tillämpar hela byggnadsavtalet. Man anmärkte bl a på att Byggnads inte tillämpar minimilöner utan att lönerna fastställs från fall till fall med beaktande av de anställdas kvalifikationer och arbetsuppgifter. Målet fortsätter i Arbetsdomstolen och den domen kommer sannolikt att var vägledande vilka krav man kan ställa på entreprenörer(leverantörer) i samband med upphandling av tjänster enligt LOU.
Vi anger som särskilt kontraktsvillkor i bl a avtalet avseende tätortstrafiken att "Entreprenören förbinder sig att inte vidta åtgärd som kan antas medföra åsidosättande av lag
eller kollektivavtal för uppdraget eller annars strida mot vad som allmänt godtaget inom
företagets kollektivavtalsområde samt att avkräva samma utfästelse av den som Entreprenören i förekommande fall kan komma att anlita som underentreprenör. Skulle Entreprenören brista i sitt åtagande på denna punkt äger Beställaren rätt att häva avtalet."
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avvakta med ställningstagande beträffande att ställa krav på entreprenörer eller underentreprenörer som utför arbeten för kommunens räkning att de ska teckna avtal i
likhet med kollektivavtalen med respektive huvudorganisation i Sverige till dess det
finns en enhetlig rättspraxis,
att motionen härmed anses besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Ulf Normark (s) och Stig Eriksson (v).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 124, 2006-10-02.
3. Centrala inköpsfunktionens skrivelse, 2008-03-10.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 72, 2008-03-25.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 66, 2008-04-14.
Yrkande
Ulf Normark (s) yrkar att ärendet skall återremitteras till kommunstyrelsen för vidare
utredning.
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 återremitteras.
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KS/2007:395
§ 66
Motion av Rita Poromaa (s), Birgitta Larsson (s), Margareta Pohjanen (s) och
Anna-Karin Heneskär (s) ang Kommunbladet snarast återinförs
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att konstatera att utvecklingsenheten under 2008 skall återuppta produktionen av en
informationsskrift med arbetsnamnet "Kommunbladet" med utgivning 2-4 gånger per
år,
att motionen anses besvarad.
Bakgrund
I ärende KOM.2005.124.501 presenterade utvecklingsenheten Informations- och kommunikationsplan 2005/06. I denna ingick bland annat att återuppta produktionen av en
informationsskrift med arbetsnamnet "Kommunbladet" med utgivning 2-4 gånger per
år.
Kommunstyrelsen beslutade 7 juni 2005 § 156 att anta Info- och Kom.planen med undantag av Kommunbladet samt Gällivare-guiden med hänvisning till att ta ställning till
finansiering av dessa aktiviteter vid september månads ks. Vid detta sammanträde togs
beslutet 12 september 2005 § 191 att hänskjuta beslutat att finansiera aktiviteterna till
2007 års budgetarbete.
Kommunfullmäktige tog sedermera beslutet att bevilja medel till aktiviteten Kommunbladet i samband med budgetarbetet 2007.
Utvecklingsenheten har i sin planering lagt in starten av produktion av Kommunbladet
hösten 2008.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att konstatera att utvecklingsenheten under 2008 skall återuppta produktionen av en
informationsskrift med arbetsnamnet "Kommunbladet" med utgivning 2-4 gånger per
år,
att motionen anses besvarad.
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Beslutsunderlag
1. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-04-09.
2. Motion av Rita Poromaa (s), Birgitta Larsson (s), Margareta Pohjanen (s) och
Anna-Karin Heneskär (s) ang Kommunbladet snarast återinförs.
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 109, 2007-05-28.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 103, 2008-04-21.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 101, 2008-05-05.
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KS/2007:690
§ 67
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) ang återvinningsstation
Tjautjas
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avge följande svar på framställan i motionen,
att service- och teknikförvaltningen i samband med kommande diskussioner med Förpacknings- och tidningsinsamlingen angående det återvinningssystem som ska finnas i
Gällivare påtalar den önskan som boende i Tjautjas framfört,
att därmed anse motionen besvarad.
Bakgrund
Inkommen motion med förslaget att Gällivare kommun ska verka för att även Tjautjasborna ska kunna lämna sitt sorterade avfall i Tjautjas, har översänts till service- och
tekniknämnden för yttrande.
Från den 1 januari 2005 skärptes kraven på service till konsumenterna i förordningen
om producentansvar för förpackningar och returpapper. Syftet med producentansvaret är
att producenterna ska ta ansvar för de produkter som de släpper ut på marknaden så att
produkterna utvecklas i en mer miljöanpassad riktning. Syftet är dessutom att se till att
de förpackningar, det returpapper och de däck som tillvärkas tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det kan ske genom återanvändning, återvinning eller materialutnyttjande.
Kommunerna kan inte uppfylla det sk producentansvaret. Gällivare kommun har upplåtit markområden åt det företag som ansvarar för återvinningsstationerna FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) för att möjliggöra utplacering av återvinningskärl. Det
är FTI som har att besluta var återvinningsstationerna ska placeras.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avge följande svar på framställan i motionen,
att service- och teknikförvaltningen i samband med kommande diskussioner med Förpacknings- och tidningsinsamlingen angående det återvinningssystem som ska finnas i
Gällivare påtalar den önskan som boende i Tjautjas framfört,
att därmed anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
1. Redogörelse i ärendet, Service- och teknikförvaltningens behov.
2. Nyhetsbrev från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 243, 2007-12-03.
4. Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v).
5. Service- och tekniknämndens protokoll § 53, 2008-04-08.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 104, 2008-04-21.
7. Kommunstyrelsens protokoll § 102, 2008-05-05.
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KS/2007:535
§ 68
Motion av Roland Axelsson (s), Siv Vågman (s) och Tommy Karlsson (s) angående
översyn av prissättning på årskort i våra badhus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Bakgrund
Inkommen motion med förslag att se över prissättningen på årskort i kommunens badhus har översänts till service- och tekniknämnden för yttrande. Service- och teknikförvaltningen har den 26 november 2007 lämnat ett yttrande över motionen till serviceoch tekniknämnden. Vid sammanträde den 11 december 2007 § 127 har nämnden också
beslutat att till kommunstyrelsen lämna yttrande i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 januari 2008 § 23 att återremittera ärendet till service- och tekniknämnden med hänvisning till att nämnden ej behandlat förslaget i motionen. Ny utredning har därefter företagits.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-02-21.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 173, 2007-08-27.
3. Motion av Roland Axelsson (s), Siv Vågman (s) och Tommy Karlsson (s).
4. Service- och tekniknämndens protokoll § 127, 2007-12-11.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 23, 2008-01-28.
6. Service- och tekniknämndens protokoll § 51, 2008-04-08.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 105, 2008-04-21.
8. Kommunstyrelsens protokoll § 103, 2008-05-05.
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KS/2008:129
§ 69
Uppsägning av politiskt uppdrag inom Expandums styrelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Tommy Nyström (s) begärt entledigande från uppdrag som ordinarie representant i Expandums styrelse.
Bakgrund
Tommy Nyström (s) har inlämnat begäran om entledigande från uppdrag som ordinarie
representant i Expandums styrelse.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Tommy Nyström (s) begärt entledigande från uppdrag som ordinarie representant i Expandums styrelse.
Beslutsunderlag
1. Avsägelse av uppdrag, 2008-02-21.
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 12, 2008-05-26.
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KS/2008:129
§ 70
Fyllnadsval av uppdrag som ordinarie representant i Expandums styrelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Lena Israelsson (s) till ordinarie representant i Expandums styrelse.
Bakgrund
Det föreligger ett valärende efter Tommy Nyström (s) som avsagt sig sitt politiska uppdrag som ordinarie representant i Expandums styrelse.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Lena Israelsson (s) till ordinarie representant i Expandums styrelse.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 13, 2008-05-26.
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KS/2008:130
§ 71
Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i Expandums styrelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Birgitta Larsson (s) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i Expandums styrelse.
Bakgrund
Birgitta Larsson (s) har inlämnat begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
Expandums styrelse.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Birgitta Larsson (s) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i Expandums styrelse.
Beslutsunderlag
1. Avsägelse av uppdrag, 2008-02-21.
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 14, 2008-05-26.
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KS/2008:130
§ 72
Fyllnadsval av ersättare i Expandums styrelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Lena Lindberg (s) till ersättare i Expandums styrelse.
Bakgrund
Det föreligger ett valärende efter Birgitta Larsson (s) som avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare i Expandums styrelse.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Lena Lindberg (s) till ersättare i Expandums styrelse.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 15, 2008-05-26.
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KS/2008:170
§ 73
Fyllnadsval av uppdrag som ersättare för överförmyndare efter Sven-Olof Edlund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Gunborg Engman Ericsson (s) som ersättare för överförmyndaren.
Bakgrund
Det föreligger ett valärende efter Sven-Olof Edlund (s) som avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare för överförmyndare.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Gunborg Engman Ericsson (s) som ersättare för överförmyndaren.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 16, 2008-05-26.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 47 (62)

2008-05-26
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2008:369
§ 74
Fyllnadsval av ordinarie ledamot i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Gunnel Eriksson (s) som ordinarie ledamot i socialnämnden.
Bakgrund
Föreligger valärende för ordinarie ledamot i socialnämnden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Gunnel Eriksson (s) som ordinarie ledamot i socialnämnden.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 17, 2008-05-26.
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KS/2008:107
§ 75
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Monica Hellström (s) som ersättare i socialnämnden.
Bakgrund
Föreligger valärende för ersättare i socialnämnden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Monica Hellström (s) som ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 18, 2008-05-26.
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KS/2006:645
§ 76
Avsägelse som borgerlig begravningsförrättare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Lars Lired begärt entledigande från uppdrag som borgerlig begravningsförrättare,
att ej fylla entledigad plats som begravningsförrättare.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har att behandla Lars Lireds avsägelse från uppdrag som borgerlig
begravningsförrättare.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Lars Lired begärt entledigande från uppdrag som borgerlig begravningsförrättare,
att ej fylla entledigad plats som begravningsförrättare.
Beslutsunderlag
1. Avsägelse från Lars Lired, 2008-04-18.
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 19, 2008-05-26.
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KS/2008:233
§ 77
Interpellation av Bror Wennström (skp) ang "Landsbygdsrådets utveckling 2008"
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Interpellation av Bror Wennström (skp) ang "Landsbygdsrådets utveckling 2008"
K.S näringslivs utv., Utvecklingsenheten föreslår 08 03 26 att kommunen beviljar
Landsbygdsrådet 120000 kr.för landsbygds utveckling. Landsbygdsrådet har varit verksam i ett 20-tal år, meningen och syftet med landsbygdsrådets verksamhet var och är att
utveckla landsbygden, skapa för landsbygs befolkningen goda livsvillkor och livs kvalite i en "Levande landsbygd".
Kommunen tillsammans med andra ekonomiska bidragsgivare som staten -länstyrelsenE.U med flera har bidragit med miljontals kronor till landsbygdens utveckling, som resulterat att under denna samma tidsperiod så har det mesta av servicen och då rådande
samhälleliga infrastruktur investeringar försvunnit, landsbygden av idag är närmast
obeboelig.Det innebär att landsbygdsbefolkningen med sina svaga - låga inkomster där
det mesta utgörs av pensioner, tvingas i allt större grad att lämna sin invanda hemmiljö
och flytta till tätorten som saknar och är i ett stort behov av bostäder.
Landsbygdsrådet har haft till sin hjälp ett konsultföretag ("Er-Partner"), som har som
huvudsakliga arbetsuppgift att föreslå-utreda och i viss mån verkställa olika intressanta
objekt och projekt som skall gynna och främja landsbygds utvecklingen. Konsult företaget Er- Partner kan inte göras ansvarig för denna gigantiskt misslyckade landsbygdspolitik, huvud ansvaret åvilar beslutsfattarna där "Landsbygdsrådet" är enligt mitt förmenande huvudansvarig. Nu avser landsbygdsrådet inleda en ny period som man söker
kommunala bidrag till, "LEADER-period".
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Anledningen till att jag genom denna interpellation tvingas ställa några frågor till dig
Tommy hänger ihop med att man genom omfrattande delegationsförfarande flyttat frågor som kommunfullmäktige ansvarar för,flyttats till till "slutna"sällskapsrum mellan
kommunens toppolitiker-chefs tjänstemän och konsulter med minsta offentliga insyn.
Mina frågor? Anser kommunalrådet att "landsbygdsrådets"hitintills gjorda insatser gagnat landsbygden och dess befolkning? Är kommunalrådet fortfarande beredd att medverka okritiskt till att anslå offentliga ekonomiska medel till en verksamhet som redovisar enligt min och mångas mening ett sånt nedslående resultat som landsbygdsrådet bär
ansvar för. Kan jag förvänta mig att kommunalrådet tar initativ till en oberoende
granskning tillsätts för att inför kommunfullmäktige redovisa landsbygdsrådets "utvecklande" landsbygdspolitik.
Beslutsunderlag
1. Interpellation av Bror Wennström (skp), 2008-04-07.
2. Interpellationssvar av Tommy Nyström (s), 2008-05-09.
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KS/2008:275
§ 78
Interpellation av Bror Wennström (skp) ang svartbygge och projekt "Platsen som
varumärke"
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Interpellation av Bror Wennström (skp) angående svartbygge och projekt ”Platsen som
varumärke”.
Dom omfattande författnings ändringar och utökad delegationsförfarande gör att den
demokratiskt valda kommunfullmäktige församlingen får allt mindre betydelse och insyn i beslutsansvars processen.
Kommunstyrelsen har det övergripande tillsynsansvaret för kommunens verksamheter,
detta föranleder mig som ansvarig kommunpolitiker att interpellationsvägen kunna skapa mig en uppfattning om vad som pågår inom mitt folkvalda politiska ansvarsområde.
Allt fler kommunpolitiska frågor undandras kommunfullmäktige behandling.
Jag vill fråga dig i egenskap av K.S ordf. Kände K.S till det "svartbygge" som bedrevs
vid Backskolan och som vid uppdagande avbröts av ansvarig tjänsteman.Vad kostade
det utförda arbetet (arbetskostnader-mtrl.kostnader) vad kostade återställandet till utsprunglig skick? Har ansvarig miljö-byggnämnd varit medveten och delaktig i "svartbygget",vem är ansvarig,nämnd eller tjänsteman?
K.S näringslivsutskott sammanträde 08 03 26, ärende:Utveckling av "Platsen som varumärke." Näringslivs utskottet beslutar anslå 25000 kr.till ärendet. BAKGRUND . Utvecklingsenheten har därför tagit fram förslaget att starta med en grundläggande kompetensutvecklingsdag tillsammans med (Geobrands), i att skapa ett nytt varumärke för
Gällivare i stället för det redan etablerade och kända "HJORTRONET. Hjortronet som
varumärke lanserades år 1984 och Gällivare kommun utsågs med hjortronet som
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symbol år 1985 till årets "friskvårdskommun". Mina frågor i detta ärende. Vem har
uppdragit åt utvecklingsenheten att påbörja detta projekt. "Geobrands" är det ett konsultföretag. Vad uppskattas den totala kostnaden att bli, till dess att man uppnått samma
kändisskap för det nya varumärket som Hjortronet har?
Beslutsunderlag
1. Interpellation från Bror Wennström (skp), 2008-04-22.
2. Interpellationssvar från Tommy Nyström (s), 2008-05-22.
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KS/2008:323
§ 79
Interpellation av Bror Wennström (skp) ang kommunens destruktiva skolpolitik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Interpellation av Bror Wennström (skp) ang kommunens destruktiva skolpolitik.
Följetongen om kommunens destruktiva skolpolitik är ett stående inslag i kommunfullmäktiges ärenden. Kommunfullmäktige har efter valet utsett en nämnd (BOUK) som
har det övergripande ansvaret för kommunens skolverksamhet, där kommunens barn
förbereds och ges en grundläggande utbildning till vuxenlivet. Allt mer avslöjas att det
är andra frågor som prioriteras i kommunens skolpolitik, än barnens bästa.
Våren 2006 (förra mandatperioden) uttalade sig BOUK nämnden enhälligt om att
BOUK nämnden inte har något grepp i sitt ansvar om "verksamheten-ekonomin och
personalpolitiken". Efter denna självkritik så har efter valet 2006 med en annan makt
konstellation utkristalliserats i BOUK nämnden. Tjuv och rackalspel är det stående inslaget i nämnden enligt den sparkade förvaltningschefen, i ett av sammanträdena förekom 16 reservationer, det här ger en klar bild av att det i nämnden förekommer andra
intressen, bestående av personliga motsättningar mellan nämndsledamöterna, prestige.
Jag anser att en del av nämndeledamöterna med sitt agerande undergräver den kommunala skolan till förmån för annan form av huvudmannaskap, där demokratin får en underordnad roll. Även sammansättningen av nämndsledamöternas arbets anställningar
kopplad till ledamotskapet är hämmande, där uppenbar jävskap, kan uppstå med att sitta
på "två stolar", det uppmärksammas även i kommun-landstings tidn. "Dagens samhälla".
Mina frågor till dig är för det första, delar du min ovan nämnda sammanställning som
huvudorsak till kommunens skolproblem? En annan fråga som jag finner mycket egendomlig.Visste inte BOUK-nämnden om dina planer med att avskeda
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förvaltningschefen på grund av samarbetsproblem? Eftersom skolans problem kan hänföras flera år bakåt i tiden med byten av flertal förvaltningschefer, som hitintills visat
sig inte vara någon lösning, tror du att en ny chef med dom förutsättningar och betingelser som en nämnd som BOUK nämnden med sin prestige laddade personliga motsättningar kan fullgöra en tillfredställande huvudmannaskap för kommunens skolpolitik?
Anser du det vara motiverat att kommunfullmäktige företar nyomval av ledamöter till
kommunens BOUK-nämnd?
Beslutsunderlag
1. Interpellation från Bror Wennström (skp), 2008-05-15.
2. Interpellationssvar från Tommy Nyström (s), 2008-05-22.
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KS/2008:325
§ 80
Interpellation av Fredric Olofsson (skp) gällande den senaste tidens förtroendekris
inom BUoK:s förvaltning och det kommande arbetet i BUoK nämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Barn-, utbildning- och kulturnämndens ordförande Weine Backman (s) har utarbetat ett
skriftligt svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Interpellation av Fredric Olofsson (skp) gällande den senaste tidens förtroendekris inom
BUoK:s förvaltning och det kommande arbetet i BUoK nämnden.
Anledningen till att jag skriver denna interpellation är den senaste tidens turbulenta situation inom BUoKnämnden och förvaltningen. Oklarheter som fått en att fundera över
vad som egentligen försiggår. Efter att, utifrån, följt de olika turerna inom BUoK och
dess förvaltningsområde så upplever jag det som hänt olyckligt. Det känns som om
nämnden tappat greppet över sitt ansvarsområde. Följer man det som hänt från hösten 07 till dags dato så tycks det ha skett en helomvändning i frågan gällande den nu avgångna förvaltningschefen. Under den gångna hösten så hade han nämndens fulla förtroende, eller för att citera en av de lokala tidningarna, så gav du, BUoK-nämndens ordförande, din välsignelse till förvaltningschefen när det gällde arbetet på Välkommaskolan. Efter drygt sju månader så är situationen en helt annan och förtroendet som bortblåst. Från SKP:s sida så har vi redan tidigare deklarerat hur vi ser på saken och den
rådande situationen inom BUoK och dess ansvarsområde. Vi har framhållit att det tycks
vara väldigt bristfällig kommunikation mellan nämnden och förvaltningschefen. Det har
tidigare bortviftats som nonsens, men har nu bekräftats, i lokalpressen av dig, i egenskap av ordföranden i nämnden.
Du efterlyste vetskap om vad förvaltningschefen gjorde, var missnöjd över att du allt för
sällan underrättades.
- Vad hindrade dig, som politiskt vald och nämndsordförande, att själv efterhöra hur den
välsignade förvaltningschefens arbete fortlöpte?
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Problematiken inom BUoK:s verksamhetsområde och framförallt då gymnasieskolan
har gång på gång tillskrivits bristen på rutin och struktur till följd av omsättningen på
såväl rektorer som andra berörda i chefspositioner. Detta är givetvis en sann beskrivelse
och något som man under de gångna årens lopp borde tagit lärdom av. Men vad gör
man nu då, jo ger foten åt förvaltningschefen för att ånyo tvingas till att börja om.
- Anser du detta vara en konstruktiv och ansvarsfull politik om man samtidigt säger sig
vilja skapa en stabilitet och bra förutsättningar inom verksamhetsområdet?
- Hur kan det komma sig att ledamöterna i nämnden inte ens var underrättade om att
förvaltningschefen skulle sägas upp?
Nu har en person, tillfälligt, anställts som förvaltningschef tills man finner en annan. Jag
hoppas att denna person ges de förutsättningar och möjligheter som krävs för att kunna
utföra sitt arbete.
- Hur har du och nämnden tänkt arbeta framöver för att den nuvarande och den framtida
förvaltningschefens kall kunna utföra ett gott arbete?
Beslutsunderlag
1. Interpellation från Fredric Olofsson (skp), 2008-05-16.
2. Interpellationssvar från Weine Backman (s), 2008-05-20.
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KS/2008:181
§ 81
Motion av Rita Poromaa (s) angående socialt företagande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Bakgrund
I motion den 12 februari 2008 föreslår Rita Poromaa (s) kommunfullmäktige:
att Gällivare kommun aktivt stödjer start av sociala företag för att tillskapa meningsfullt
arbete för funktionshindrade och andra grupper som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
1. Motion av Rita Poromaa (s) angående socialt företagande, 2008-02-13.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 59 (62)

2008-05-26
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2008:234
§ 82
Motion av Sune Lantto (m) angående gång- och cykelväg utmed E10 i Skaulo
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Bakgrund
I motion den 6 april 2008 föreslår Sune Lantto (m) kommunfullmäktige:
att kommunen tar initiativ till att en gång- och cykelväg med belysning iordningställs i
Skaulo från den nuvarande i höjd med ICA Dyrlinds och söderut till Kyrkogården vid
E10.
Beslutsunderlag
1. Motion av Sune Lantto (m) angående gång- och cykelväg utmed E10 i Skaulo,
2008-04-06.
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KS/2008:388
§ 83
Motion av Tycko Lehto (v) och Stig Eriksson (v) angående användning av
fyrverkerier inom Gällivare kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Bakgrund
I motion den 19 maj 2008 föreslår Tycko Lehto (v) och Stig Eriksson (v) kommunfullmäktige:
att fyrverkerier och smällare förbjuds inom bostadsområden i Gällivare kommun via
lokal ordningsstadga,
att kommunen tar fram ett antal områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts,
att information sker i skolor och till allmänheten om vilka regler som gäller kring fyrverkerier (exempelvis åldersgränser) samt vilka risker som är förknippade med fyrverkerier och smällare.
Beslutsunderlag
1. Motion av Tycko Lehto (v) och Stig Eriksson (v) angående användning av fyrverkerier inom Gällivare kommun, 2008-05-19.
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KS/2008:389
§ 84
Motion av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s) och Roland Axelsson (s)
angående aktivitetshus för barn och ungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Bakgrund
I motion den 23 maj 2008 föreslår Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s) och Roland
Axelsson (s) kommunfullmäktige:
att en utredning omgående påbörjas där förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas.
Beslutsunderlag
1. Motion av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s) och Roland Axelsson (s)
angående aktivitetshus för barn och ungdomar.
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KS/2008:203
§ 85
Motion av Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s) angående problem med
"skrotbilar" stående på parkeringar i samhällena och i naturen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Bakgrund
I motion den 14 mars 2008 föreslår Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s) kommunfullmäktige:
att service- och teknikförvaltningen utreder om det står bilar som inte varit i bruk under
en längre tid,
att se över en uppsamlingsplats, där skrotbilar kan förvaras,
att Gällivare kommun samlar ihop skrotbilarna och transporterar bort dessa.
Beslutsunderlag
1. Motion av Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s) angående problem med
"skotbilar" stående på parkeringar i samhällena och i naturen, 2008-03-28.
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Protokollsanteckning!
Gällivare kommunfullmäktige 26 maj 2008.
Ärende:"Kommunfullmäktiges kvalitet i korthet".
S.K.P. Anser att det materialet som föredrogs vid kommunfullmäktige är en partsinlaga, eftersom de
två föredragande personerna Birgitta Larsson- Jeanette Wäppling tillika är kommunfullmäktige
ledamöter.Att dessa nämnda personer skulle kunna anses opartiska och ge en bedömning och
kvalitetsbedömma kommunfullmäktige på objektiva och trovärdiga grunder är ett krav som inte kan
tillmötesgås.
SKP. Anser även att kommunfullmäktige i Gällivare, såsom folkvald högsta politiska beslutande
församling har fråntagits mycket av informations och beslutande processen.Kommunfullmäktige
majoriteten har genom omfattande författningsändringar och delegationsförfaranden, som innebär
att den folkvalda församlingen minskat sitt demokratiska inflytande.Arendena i allt större
omfattning handläggs och beslutas på nämnds och tjänstemanna nivå.Kommunens skolpolitik,
bygg- miljö politiken samt KS näringspolitiska utskott är exempel av verksamheter som
kommunfullmäktige har ansvaret för men förvägras beslutandet om.
Gällivare 30 maj 2008
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2008-04-07

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

Omröstningar
§

§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Alriksson, Lars

M

N

Hedström, Monica, kl. 13.00-18.00

M

N

Alriksson, Eva, kl.13.00-18.45

M

N

Lantto, Sune

M

N

Liljegren, Per-Åke

M

F

Josefsson, Ingrid

M

F

Nyström, Tommy

S

N

Pohjanen, Margareta

S

N

Vågman, Siv, kl. 13.00-18.35

S

N

Henriksson, Göte

S

N

Poromaa, Rita, kl. 13.00-17.15

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

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

S

N

Bergmark-Bröske,Yvonne

Fp

N
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2008-04-07

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

Omröstningar
§

§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
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

F

Lehtipalo, Ann-Christin, kl. 13.00-14.45

V

N

Lehto Tycko

V

N

Henricsson, Margareta

NS

F

Nordgren, Bernt

NS

N

Nordgren, Lena

NS

F

Wennström, Bror

SKP

N

Olofsson, Fredrik

SKP

N

Johansson, Alf

SD

F
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2008-04-07

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

Omröstningar
§

§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Nilsson, Fredrik tjg. ers för Ingrid Josefsson

M

T

Sundqvist, Stefan

M

F

Ahlberg, Anna-Karin

M

F

Eriksson, Per

S

F

Zetterqvist, Marita, tjg. ers för Roland Axelsson S

T

Karlsson, Tommy

S

F

Mosesson, Agneta

S

F

Öqvist, Frank, tjg. ers för Eva Eriksson

S

T

Hjortfors, Lis-Mari

S

F

Nilsson, Mikael

S

N

Israelsson, Lena

S

F

Lass, Bernd, tjg. ers för Maria Åhlén kl. 16.3019.00

S

F

Andrieu, Serge

S

F

Petersson, Gunilla

FP

F

Karlberg, Benny

FP

F

Abrahamsson, Ingela

V

F

Brandebo, Botolf, tjg. ers för Iris Dimitri

V

T

Singström, Lisette

V

F

Söderberg, Erland, tjg. ers Sven-Erik Nilsson

V

T

Haarala, Ove, tjg. ers för Ann-Christin
Lehtipalo, kl. 14.45-19.00

V

N

Viltok, Eva

NS

F

Krigsman, Tommy, tjg. ers. för Lena Nordgren, NS
kl. 13.00-18.00

T
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2008-04-07

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

Omröstningar
§

§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Isaxon, Gun, från 14.15-19.00.

SKP

N

Hansson, Sten

SKP

F

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

