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§ 164
Delgivningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.
Delgivningar
1.
KS/2008:503
007
Kommunstyrelsens beslut i ärende ”Revisionsrapport – Granskning av kommunens
kompetens- och personalförsörjning.
2.
BUoK/2008:236
622
Barn-, utbildning- och kulturnämndens beslut i ärende ”Utvärdering lokal matlagning
Dokkas skola”.
3.
KS/2008:162
106
Nyhetsbrev – oktober 2008, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner.
4.
KS/2008:576
104
Länsstyrelsen har den 13 oktober 2008 beslutat efter Eva Viltok (ns) utse ny ersättare i
kommunfullmäktige fr.o.m. den 13 oktober 2008 t.o.m. den 31 oktober 2010. Ny ny
ersättare är Anna Henricsson (ns).
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KS/2008:634
§ 165
Information från Miljö- och byggnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information,
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde informerar Miljö- och byggnämndens
ordförande Ulf Normark (s) samt Miljö- och byggchef Kjell Sundvall om Miljö- och
byggnämndens verksamhet. Bland annat informeras om miljö- och byggnämndens
övergripande mål, verksamhetsplan för kommande år, styrkort, ekonomi, planärenden,
personalansvar och arbetsmiljöfrågor.
Informationen pågår mellan kl. 13:05-13:35.
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KS/2008:158
§ 166
Fördjupad översiktsplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Framtid Gällivare-Malmberget-Koskullskulle, fördjupad översiktsplan FÖP
2008-2025 del 1-6, samt utlåtande med bilaga särskild sammanställning daterad den 22
maj 2008.
Bakgrund
Ett förslag till fördjupad översiktsplan över tätorten har varit utställd för granskning
under perioden 3 mars-29 april 2008.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att redovisa en planeringsidé för perioden
2008-2025 för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle. Planen ska visa kommunens övergripande syn på användandet av mark- och vattenområdena och hur planområdet är
tänkt att utvecklas eller bevaras.
Kommunfullmäktige beslutade den 29/30 september 2008 § 142 att ärendet skull återremitteras för komplettering.
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde föredrar Miljö- och byggchef Kjell Sundvall förslag till fördjupad översiktsplan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Framtid Gällivare-Malmberget-Koskullskulle, fördjupad översiktsplan FÖP
2008-2025 del 1-6, samt utlåtande med bilaga särskild sammanställning daterad den 22
maj 2008.
Beslutsunderlag
1. Fördjupad Översiktsplan, FÖP, 2008-2025, del 1-6.
2. Fördjupad Översiktsplan, FÖP, 2008-2025, del 7 inklusive särskild sammanställning.
3. Miljö- och byggnämndens protokoll § 154, 2008-05-22.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02 § 126.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-06 § 253.
6. Kommunfullmäktiges protokoll § 142, 2008-09-29/30.
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KS/2008:558
§ 167
Delårsrapport 2008 - Gällivare kommunkoncern
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport per 2008-08-31.
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde lämnar Lennart Hagstedt, revisorerna,
information angående revisorernas granskning av delårsrapporten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-09-24.
2. Delårsrapport kommunkoncernen.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 247, 2008-10-06.
4. Komplettering delårsrapport, 2008-10-20.
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KS/2007:695
§ 168
Twin City-relation/vänortsavtal - Barga/Italien och Gällivare kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Gällivare kommun etablerar en Twin Ship-relation (vänort) till Barga kommun, baserat på samma grunder som kommunfullmäktige i Barga tagit sitt beslut,
att aktiviteterna inryms inom fastställd budget för vänortsarbete.
Bakgrund
Våren 2003 övergick slottet Fjällnäs i italiensk ägo då Gällivare kommun sålde fastigheten till Leonardo Mordini och Andrea Marcucci, båda från staden Barga i norra Italien.
Från denna punkt har slottet genomgått en total renovering för att nyinvigas i december
2007.
Under denna period har också relationen mellan Barga och Gällivare kommuner utvecklats, och den 6 december 2007 undertecknade Bargas borgmästare Umberto Sereni och
Gällivares kommunalråd Tommy Nyström en avsiktsförklaring att etablera en Twin
City-relation mellan kommunerna.
Under våren 2008 har Bargas kommunfullmäktige tagit det formella beslutet att stadfästa Twinship-relationen till Gällivare på följande grunder;
Det församlade fullmäktige ratificerar härmed förslaget att etablera och upprätthålla en
ömsesidig vänskap och genom detta befrämja ett utbyte inom turism och övrigt näringsliv samt inom kultur-, utbildnings-, social-, ungdoms- och sportsektorer, som på bästa
sätt tillvaratar invånarnas intressen i de båda kommunerna.
En Twinship-relation förutsätter ett hängivet engagemang där båda parter verkar för en
ömsesidigt förståelse, vänskap och respekt för varandra i en välvillig anda som främjar
goda relationer mellan människor i världen.
De övergripande målen i föreliggande överenskommelsen är att;
• uppmuntra och utveckla en ömsesidig förståelse och respekt,
• understödja engagemang inom angivna utvecklingsområden så att det leder till
aktiv handling,
• utbyta information och hålla en kontinuerlig kontakt inom områden av gemensamt intresse för utveckling.
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Kommunfullmäktige beslutade den vid sammanträde 29/30 september § 144 att återremittera ärendet för komplettering av avtal.
Förslag till beslut
att Gällivare kommun etablerar en Twin Ship-relation (vänort) till Barga kommun, baserat på samma grunder som kommunfullmäktige i Barga tagit sitt beslut,
att aktiviteterna inryms inom fastställd budget för vänortsarbete.
Beslutsunderlag
1. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-08-05.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 221, 2008-08-18.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 159, 2008-09-01.
4. Kommunfullmäktiges protokoll § 144, 2008-09-29/30.
5. Förslag till avtal.
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KS/2008:578
§ 169
Lapplands Kommunalförbund, delårsrapport 1/1 - 30/6 -08
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägg delårsrapporten med godkännande till handlingarna under förutsättning av direktionsstyrelsen antar rapporten.
Bakgrund
Lapplands kommunalförbund (LKF) har upprättat delårsbokslut för perioden 1 januari
2008- 30 juni 2008.
LKF:s direktion avser att behandla delårsrapporten tisdagen den 7 oktober 2008.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägg delårsrapporten med godkännande till handlingarna under förutsättning av direktionsstyrelsen antar rapporten.
Beslutsunderlag
1. Lapplands kommunalförbunds delårsbokslut.
2. Ekonomichefens skrivelse.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 255, 2008-10-06.
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KS/2007:692
§ 170
Motion av Bror Wennström (skp) att inom regionen Dokkas-Leipojärvi uppföra
flerfamiljshus och vidareutveckla villaboendet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Gällivare kommun ställer sig positiv till att utveckla olika boendeformer på landsbygden men avser ej att själva bygga flerfamiljshus och vidareutveckla villaboendet på
landsbygden,
att Gällivare kommun är positiv om någon utomstående byggherre åtar sig att uppföra
flerfamiljshus och vidare utveckla villaboendet,
att motionen därmed är besvarad.
Bakgrund
Bror Wennström (skp) har den 7 november 2007 inkommit med en motion. Motionären
hemställer till kommunfullmäktige att besluta att inom regionen Dokkas- Leipojärvi
uppföra flerfamiljshus och vidare utveckla villaboendet.
Yttrande
Motionen har skickats för yttrande till Top bostäder, Service och teknikförvaltningen
och Landsbygdsrådet. Av yttrandet från Top Bostäder framgår det att Top Bostäders
egna lägenheter liksom kommunens lägenheter, stått vakanta under långa tider. I och
med att migrationsverket nu hyr i Hakkas har vakansgraden sjunkit. Eventuell nybyggnation liksom köp eller försäljning av Top Bostäders fastigheter är kommunfullmäktige
frågor.
Av service- och tekniknämndens yttrande framgår det att de inte har något att erinra mot
att uppföra flerfamiljshus och utveckla villa boendet inom regionen Dokkas - Leipojärvi. Nuvarande VA-system klarar av att försörja ytterligare villor och flerfamiljshus i
området. Kommunen har idag 2 st tomter i Leipojärvi och i Mettä Dokkas finns ett område med ca 15 tomter i området kring Emma.
Landsbygdsrådet finner att förslaget är konkret och bra och att kommunen bör ta till
vara av de resurser som redan finns i nu levande byar: där service redan finns och fungerar.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär i dagsläget inga ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Gällivare kommun ställer sig positiv till att utveckla olika boendeformer på landsbygden men avser ej att själva bygga flerfamiljshus och vidareutveckla villaboendet på
landsbygden,
att Gällivare kommun är positiv om någon utomstående byggherre åtar sig att uppföra
flerfamiljshus och vidare utveckla villaboendet,
att motionen därmed är besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Bror Wennström (skp).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 16, 2008-02-04.
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 112, 2008-06-17.
4. Yttrande från TOP bostäder AB, 2008-03-26.
5. Yttrande från Landsbygdsrådet, 2008-05-16.
6. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-07-25.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 246, 2008-09-22.
8. Kommunstyrelsens protokoll § 251, 2008-10-06.
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KS/2008:543
§ 171
Begäran om ny ersättare i socialnämnden efter Bo Skoogberg (m)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Ingrid Josefsson (m) som ersättare i socialnämnden.
Bakgrund
Valärende för ersättare i socialnämnden efter Bo Skoogberg (m) upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Moderata Samlingspartiet i Gällivare, 2008-09-16.
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 25, 2008-11-03.
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KS/2008:623
§ 172
Interpellation - är nedstängning av skola i Ullatti förenlig med politik för levande
landsbygd
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 interpellationen därmed är besvarad.
Bakgrund
Interpellation av Bror Wennström (skp) – är nedstängning av skola i Ullatti förenlig
med politik för levande landsbygd?
BUoK-nämnden beslutade 08 10 07, BUoK/2008:358. Att ej ändra tidigare beslut om
att stänga förskola och skola i Ullatti, Gällivare kommun.
Bakgrund: Föräldrar i Ullatti har med skrivelse påtalat om att det finns ett behov för
drygt 10-talet barn få en trygg barnomsorg tillgodosedd i Ullatti.
Beslutsunderlag: Förutom skrivelse från föräldrarna, så har en 5-minuters utredning
vidtagits, som utredaren muntligt informerat föräldrarna om, någon skriftlig dokumentation av utredningen sägs inte finnas att tillgå BUoK-au protokoll 080923 § 151 är besluts underlaget.
Mina frågor med anledning av interpellationen?
Anser du Tommy Nyström att det är försvarbart att småbarn 1-5 åringar tvingas att avbryta sin nattsömn, föräldrarna som i flesta fall arbetar skiftgång och påbörjar sin dag
med vaknande vid 4-tiden på morgonen, skall förutom att förbereda dagens arbete skall
även förbereda småbarnens vistelse drygt 20 km. hemifrån till "dagis" i Dokkas? Vad
säger lagen om barnomsorg och FN-konventionen om barnens rättigheter i detta specifika fall?
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Vi politiker har i alla sammanhang om "levande landsbygd", aktivt medverkat till att
göra landsbygden allt mer "döende. Min fråga blir anser du Tommy Nyström att unga
familjer som bosätter sig på landsbygden, är lurade av oss politiker? Hur skall dom
småbarns föräldrar som anser sig blivit lurade att bosätta sig på landsbygden, med dyra
villa köp, kunna ändra boendet till tätorterna med dom bostadsbrister som råder där.
Men där skol- och barnomsorgen är acceptabel. Vad vill du Tommy ge dessa småbarnsföräldrar i Ullatti för råd?
Slutligen är det ett prestigetänkande hos dom makthavande kommunpolitiker att inte
medverka till att underlätta boendet och livet på Gällivare landsbygd?
Beslutsunderlag
1. Interpellation från Bror Wennström (skp), 2008-10-27.
2. Svar på interpellation, 2008-10-30.
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KS/2008:635
§ 173
Motion av Margareta Pohjanen (s) och Wania Lindberg (s) att Gällivare ska bli en
"Fair trade city"
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Bakgrund
Margareta Pohjanen (s) och Wania Lindberg (s) har inlämnat en motion där de föreslår
kommunfullmäktige
att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta för att vår kommun ska bli en ”Fair trade
city”-kommun.
Beslutsunderlag
1. Motion av Margareta Pohjanen (s) och Wania Lindberg (s), 2008-11-03.
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KS/2008:636
§ 174
Motion av Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) beträffande
överförmyndarskapet i Gällivare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Bakgrund
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) har inlämnat en motion angående
överförmyndarskapet i Gällivare kommun där de föreslår kommunfullmäktige
att detta uppdrag alltid skall tillsättas med en folkvald representant eftersom denna är
granskad på helt annat sätt.
Beslutsunderlag
1. Motion av Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp), 2008-11-03.
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S
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S
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S
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S
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S
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S

N

Karlsson, Tommy

S

F

Mosesson, Agneta

S

F

Öqvist, Frank

S

N

Hjortfors, Lis-Mari

S

F

Nilsson, Mikael

S

F

Israelsson, Lena

S

F

Lass, Bernd

S

F

Andrieu, Serge

S

F

Petersson, Gunilla

FP

F

Karlberg, Benny

FP

F

Abrahamsson, Ingela

V

N

Brandebo, Botolf ,

V

N

Singström, Lisette

V

F

Söderberg, Erland

V

N

Haarala, Ove

V

N

Henricsson, Anna

NS

N

Krigsman, Tommy

NS

T

4

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2008-11-03

A = Avstår röst

Omröstningar
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Isaxon, Gun

SKP

N

Hansson, Sten

SKP

F

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

