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Motion av Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren (ns) och Bernt Nordgren (ns) ang 
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§ 1 
Mötets öppnande samt godkännande av dagordning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 
 
Bakgrund 
Ordförande hälsar alla välkommen och öppnar mötet. 
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§ 2 
Delgivningar  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
Delgivningar 
1.   Ks 2007:676  106 
Kommunstyrelsen har den 10 december 2007 § 304 beslutat att godkänna förslag på 
genomförandeavtal mellan Gällivare kommun och LKAB. 
 
2.   Ks 2007:619  104 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 27 november 2007 beslutat att i kommunfull-
mäktige efter avgången ledamot Thomas Olofsson utse till ny ledamot Bernt Nordgren, 
ny ersättare Tommy Krigsman. 
 
3.   Ks 2007:674  104 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 5 december 2007 beslutat att i kommunfullmäk-
tige efter avgången ersättare Terttu Kult utse ny ersättare Ove Haarala. 
 
4.    Ks 2007:124  106 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har inkommit med ett nyhetsbrev – decem-
ber 2007. 
 
5.                                    Ks 2007.16  042 
Budgetuppföljning januari – november.  
 
6. 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 2007 § 229 om sammanträdesplane-
ringen för 2008. I beslutsunderlaget fanns ett felaktigt datum, det står 1 oktober (ons-
dag) men skall vara 29 september då kommunfullmäktige alltid sammanträder på mån-
dagar.   
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 KS/2007:304  

 
§ 3 
Information från revisorerna  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Sven-Erik Nilsson om revisionen som är gjord på 
överförmyndarverksamheten.  
 
Följande har framkommit i granskningen: 

• den interna kontrollen är tillräcklig 
• verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån gällande bestämmelser i 

Föräldrabalken 
• den politiska styrningen är otillräcklig 
• konkreta mätbara mål och dokumenterade verksamhetsmått/ nyckertal saknas 
• indikationer finns om bristande bemötande och förhållningssätt i vissa fall 

 
Följande bör utvecklas: 

• dialogen med förvaltningsledningen på socialförvaltningen 
• regelbundna utbildningar och erfarenhetsutbyten för ställföreträdarna 
• verksamhetsmått/ nyckeltal 
• den politiska styrningen 
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 KS/2007:655  

 
§ 4 
Ändring av "Regler för handläggning av anmälningar till småhustomter inom Gäl-
livare kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förslag till ändring av regler för handläggning av anmälningar till småhustomter an-
tas, 
 
att reglerna även skall gälla nuvarande registrerade i tomtkön, 
 
att från bestämmelserna i dessa regler äger kommunstyrelsen, då synnerliga skäl därtill 
föreligger, medge undantag, 
 
att de som redan står i tomtkön erbjuds möjlighet att få tillbaka pengarna om de ej vill 
stå kvar i kön. 
 
Bakgrund 
Nuvarande regler gällande rubr. har av kommunfullmäktige antagits den 30 augusti 
1971 § 202 och reviderats den 30 november 1981 § 228. F.n. står 126 st personer an-
mälda i kommunens tomtkö för egnahem. 18 st nya tomter på Apelbacka har via tomt-
kön erbjudits till försäljning. Administrationen är relativt omfattande när det gäller att 
skicka ut erbjudanden. Skrivelse med bilagor gällande aktuella tomter, tomtpriser samt 
kartor utvisande läge skall kopieras och skickas ut. I utgående skrivelse anges att man 
snarast skall meddela kommunen om man inte är intresserad av erbjudandet. Detta för 
att kommunen skall kunna gå vidare och erbjuda nästa i turordning och därmed påskyn-
da handläggningen, men de flesta har inte gjort detta och inte hört av sig överhuvudta-
get. För att försöka få en aktiv tomtkö med seriösa sökanden föreslås bl.a.  

 
• en registreringsavgift på 500 kronor som engångsavgift och som inte återbetalas 

(i nuvarande regler gäller att 500 kr spärras för tomtkön, dessa disponeras av 
kommunen när sökanden tilldelats tomt till avräkning mot köpeskilling)  

 
• förnyelseavgift med 200 kr/år. Sökande som inte erlägger tomtköavgift avregi-

streras ur kön (nuvarande regler medger ej uttag av förnyelseavgift)  
 

• säljaren har rätt till ett vite om 100 000 kronor om byggnation inte är färdigställd 
inom 3 år från tillträdesdagen eller om köparen överlåter fastigheten inom sam-
ma tid utan säljarens medgivande  
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• bifall till ansökan om förtur innebär inte annat än att sökande garanteras tomt el-

ler småhus inom det område för vilket förtur beviljas 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att förslag till ändring av regler för handläggning av anmälningar till småhustomter an-
tas, 
 
att reglerna även skall gälla nuvarande registrerade i tomtkön, 
 
att från bestämmelserna i dessa regler äger kommunstyrelsen, då synnerliga skäl därtill 
föreligger, medge undantag. 
 
Beslutsunderlag 

1. Regler för handläggning av anmälningar till småhustomter inom Gällivare 
kommun. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 302, 2007-11-26. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 303, 2007-12-10. 

 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Stig Eriksson (v) 
och Tommy Nyström (s) i enlighet med förslag till beslut samt att de som redan står i 
tomtkön erbjuds möjlighet att få tillbaka pengarna om de ej vill stå kvar i kön. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
Birgitta Larssons m.fl. förslag.   
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 KS/2007:186  

 
§ 5 
Rutiner för handläggning av motioner  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde, 
 
att anta rutiner för handläggning av motioner. 
 
Reservation 
Bror Wennström (skp) reserverar sig skriftligen mot beslutet om att ärendet skall avgö-
ras vid dagens sammanträde se bilaga 2. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2007 § 98 att ge i uppdrag till kommunled-
ningskontoret att ta fram rutiner för handläggning av motioner. 

 
Förslag till rutiner avseende handläggning av motioner; 
 

• Motionen stämplas in och registreras. 
• Presidiet beslutar vart motionen skall remitteras. 
• Kommunsekreteraren ser till att det finns ett försättsblad och att en mall för lö-

pande anteckningar följer med ärendet. Beredningen får fyra månader på sig att 
bereda motionen. 

• Registratorn skickar ut motionen till remissorganen. 
• Om en motion skall remitteras till flera nämnder lämnar kommunsekreteraren 

motionen till administrativa chefen så att denna får utse en samordnare. Samord-
naren har ansvaret för att samordna utredningen av motionen. Beredningsansva-
rig för motionen är berörd förvaltningschef och administrativa chefen. 

• Om en motion endast remitteras till en nämnd blir förvaltningschefen bered-
ningsansvarig. 

• Kommunsekreteraren för förteckning över motionerna som delges till lednings-
gruppen en gång varje månad. Förteckningen visar motion, diarienummer, be-
redningsansvarig och stoppdatum. 

• Kommunsekreteraren för förteckning över motionerna som delges kommun-
fullmäktige två gånger per år, april och oktober. Förteckningen visar motion, di-
arienummer, beredningsansvarig, datum för inlämnade och ev. datum för åter-
remiss. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
att anta rutiner för handläggning av motioner. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 316, 2007-11-26. 
2. Kommunstyrelsens protokoll § 313, 2007-12-10. 

 
Yrkande 1 
Bror Wennström (skp) yrkar att ärendet återremitteras för att klargöra politiker- och 
tjänstemannarollen.  
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras vid dagens sam-
manträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande finner ordförande att kommun-
fullmäktige har beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp; 
 
Den som röstar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar JA 
Den som röstar att ärendet skall återremitteras röstar NEJ 
 
Efter företaget upprop konstaterar ordförande att 38 JA-röster, 2 Nej-röster har avgivits 
samt en frånvarande. 
 
Yrkande 2 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Lars Alriksson 
(m) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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 KS/2007:576  

 
§ 6 
Gällivare Kronoöverloppsmark 1:2 och 2:1, Vuoksajaure och Suorvajaure, detalj-
plan för del av Suorvadammen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå begäran om upprättande av detaljplan i området eftersom projektet för närva-
rande saknar stöd i översiktsplanen,  
 
att områdets förutsättningar för vindkraft utreds i samband med översyn/revidering av 
översiktsplanen. 
 
Bakgrund 
Bohus Energi Projektering AB har ansökt om att få upprätta detaljplan för att göra det 
möjligt att uppföra ca 100 vindkraftverk i Suorvajaure/Vuoksajaure vid Suorvadammen 
varav ca 50 st inom Gällivare kommun. Området ligger delvis inom Stora Sjöfallets 
nationalpark och är även av riksintresse för naturvård, rörligt friluftsliv och rennäring. 
Suorvajaure och Vuoksjaure ingår i det europeiska nätverket för skyddsvärd natur, Na-
tura 2000. Gällivare kommuns miljö- och byggnämnd är positiv till att vindkraft byggs 
ut i kommunen. Det föreslagna området finns inte med i de områden som av länsstyrel-
sen föreslagits som riksintresse för vindkraft och som nämnden yttrat sig över. Nämn-
den pekade i sitt yttrande till länsstyrelsen på att det bör finnas områden längs den hårt 
exploaterade Sjöfallsleden som kan vara lämpliga för vindkraftsutbyggnad.  
 
Vindkraft är inte behandlat i kommunens översiktsplan. Enligt översiktsplanen är områ-
det avsett för riksintresse för rörligt friluftsliv mm. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att avslå begäran om upprättande av detaljplan i området eftersom projektet för närva-
rande saknar stöd i översiktsplanen,  
 
att områdets förutsättningar för vindkraft utreds i samband med översyn/revidering av 
översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 

1. Miljö- och byggnämndens protokoll § 86, 2007-05-15. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 276, 2007-09-24. 
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3. Miljö- och byggnämndens protokoll § 245, 2007-09-25. 
4. Miljö- och byggnämndens skrivelse 2007-10-22. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 312, 2007-11-26. 
6. Kommunstyrelsens protokoll § 310, 2007-12-10. 
7. Skrivelse från Bohus Energi Projektering AB, 2007-12-11. 

 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Ulf Normark (s), Lars Alriksson (m), 
Stig Eriksson (v) och Fredric Olofsson (skp) i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
   
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med Tommy Nyströms m.fl. förslag. 
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 KS/2007:5  

 
§ 7 
Undantag från bevarandeplan samt överlåtelse av Folkets Hus i Koskullskulle  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att undanta Folkets hus byggnaden Koskullskulle 1:193 från ”beslut att bevara” i beva-
randeplanen, för att möjliggöra en rivning av fastigheten,   
 
att Gällivare kommun mottar fastigheten Koskullskulle 1:193 som gåva av Folkets hus 
föreningen.  
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Eva Alriksson (m) reserverar sig skriftligen mot beslutet, 
se bilaga 3.  
 
Benny Karlberg (fp) reserverar sig mot beslutet.  
 
Bakgrund 
Folkets hus föreningen i Koskullskulle har i skrivelse erbjudit kommunen att överta 
rubr. fastighet som gåva. 
 
Förslag till gåvobrev har upprättats innebärande att kommunen övertar fastigheten efter 
det att beslut har fattats i kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
 
att undanta Folkets hus byggnaden Koskullskulle 1:193 från ”beslut att bevara” i beva-
randeplanen, för att möjliggöra en rivning av fastigheten,   
 
att Gällivare kommun mottar fastigheten Koskullskulle 1:193 som gåva av Folkets hus 
föreningen.  
 
Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Koskullskull Folkets hus förening. 
2. Förslag till gåvobrev. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 232, 2007-09-24. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 248, 2007-10-08. 
5. Kommunfullmäktiges protokoll § 195, 2007-11-05. 
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6. Yttrande från Miljö- och byggnämnden, 2007-11-13. 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 309. 2007-11-26. 
8. Kommunstyrelsens protokoll § 308, 2007-12-10. 

 
Yrkande 
Maria Åhlén (s) yrkar med instämmande av Sven-Erik Nilsson (v), Bror Wennström 
(skp), Tommy Nyström (s), Ulf Normark (s), Margareta Henricsson (ns) och Börje Jo-
hansson (s) i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar; 
att undanta Folkets hus byggnaden Koskullskulle 1:193 från ”beslut att bevara” i beva-
randeplanen, för att möjliggöra en rivning av fastigheten,   
att avslå gåvan med inväntan att den fördjupade översiktsiktsplanen föreslagen studie, 
program och/eller nya detaljplanen har upprättats över Koskullskulle. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i en-
lighet med Maria Åhléns m.fl. förslag.  
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 KS/2007:394  

 
§ 8 
Motion av Gunnel Eriksson (s) ang att försäljning av läsk, kakor och godis inte 
skall tillåtas i grundskolorna m.m.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänsyn till yttrandet från barn- utbildning- och kulturnämnden anse att motionen 
är besvarad. 
 
Bakgrund 
I motion den 28 maj 2007 föreslår Gunnel Eriksson (s) kommunfullmäktige: 
 
- att mellanmålen på förskolan ska vara sockerfria i möjligaste mån 
- att försäljningen av läsk, kakor och godis inte skall tillåtas i grundskolorna. 
 
Kompletteringar av yttranden från barn- utbildning- och kulturförvaltningen och ung-
domsrådet har inkommit. Hälsorådet har även inkommit med ett yttrande. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
Att med hänsyn till yttrandet från barn- utbildning- och kulturnämnden anse att motio-
nen är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

1. Motion av Gunnel Eriksson (s). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 108, 2007-05-28. 
3. Barn- utbildning- och kulturnämndens protokoll § 142, 2007-09-04. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 257, 2007-09-24. 
5. Yttrande barn- utbildning- och kulturförvaltningen, 2007-10-03. 
6. Yttrande från ungdomsrådet, 2007-10-30. 
7. Yttrande från hälsorådet, 2007-10-29. 
8. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2007-11-13. 
9. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 317, 2007-11-26. 
10. Kommunstyrelsens protokoll § 321, 2007-12-10. 
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 KS/2007:689  

 
§ 9 
Interpellation av Bror Wennström (skp) ang socialförvaltningens verksamhet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har utarbetat ett skriftligt svar. Det 
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersätta-
re, därefter beslutar kommunfullmäktige 
 
att anse interpellationen därmed vara besvarad. 
 
Bakgrund 
Det har kommit till vår kännedom att äldreboendet i Ullatti närmast bedrivs som ett 
sjukhem. Att många är så sjuka att äldreboendet bör klassas som sjukhem istället. I så 
fall är personalstyrkan alldeles feldimensionerad med endast en personal nätter och hel-
ger. Ett sjukhem måste vara högre bemannat vilket ju måste vara välkänt hos socialför-
valtningen. Vi förväntar oss ett klart och tydligt redogörande för situationen vid nästa 
fullmäktige. 
 
Vi önskar också ett tydligt redogörande för hur sjukskrivningstalen egentligen ser ut 
inom socialförvaltningen. Hur ser sjukskrivningstalen ut? På vilket sätt räknas de? Är 
det så även personal som fått lämna sina tjänster är inräknade i ev. sänkning av sjuk-
skrivningstal? Personal som istället för möjlighet att jobba på det sätt de kan tvingats att 
sluta. 
 
Beslutsunderlag 

1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
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§ 10 
Interpellation av Lars Alriksson (m) ang skolverkets inspektion av kommunens 
skolor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen inte får ställas med hänsyn till att det i 5 kap 52 § kommunallagen 
framgår att kommunfullmäktiges ordförande inte får intepelleras. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har fått allvarlig kritik i samband med skolverkets inspektion hösten 
2007. I den framgår bl.a. att kommunen inte tillhandahåller en sådan undervisning att 
alla elever ges möjlighet att nå de garanterade målen. Det är viktigt att det BUoK-
nämndens ansvar belyses i fullmäktige, då nämnden bedriver skolverksamhet på kom-
munfullmäktiges uppdrag. 
 

- Anser kommunfullmäktiges ordförande att skolverkets inspektionsrap-
port är av sådan vikt, att den ska diskuteras i fullmäktige innan kommu-
nens svar till skolverket har lämnats in? 

 
Beslutsunderlag 

1. Interpellation av Lars Alriksson (m). 
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§ 11 
Avsägelse av uppdrag  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna uppsägningen. 
 
Bakgrund 
Marita Zetterqvist (s) avsäger sig sitt politiska uppdrag som ersättare i socialnämnden 
fr.o.m. den 1 januari 2008. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 
att godkänna uppsägningen. 
 
Beslutsunderlag 

1. Avsägelse av kommunalt politiskt uppdrag. 
2. Valberedningens protokoll § 1, 2008-02-04. 

 
Yrkande 
Siv Vågman (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag. 
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§ 12 
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Marita Zetterqvist (s) för tiden t.o.m. 
den 31 december 2010 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Lena Israelsson (s) som ersättare i socialnämnden för tiden t.o.m. den 31 de-
cember 2010. 
 
Bakgrund 
Det föreligger ett valärende efter Marita Zetterqvist (s) som avsagt sig sitt politiska 
uppdrag som ersättare i socialnämnden fr.o.m. den 1 januari 2008. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 
att utse Lena Israelsson (s) som ersättare i socialnämnden för tiden t.o.m. den 31 de-
cember 2010. 
 
Beslutsunderlag 

1. Avsägelse av kommunalt politiskt uppdrag. 
2. Valberedningens protokoll § 2, 2008-02-04. 

 
Yrkande 
Siv Vågman (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag. 
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§ 13 
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) ang belysning efter kärleksstigen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Bakgrund 
I motion den 4 februari 2008 föreslår Sven-Erik Nilsson (v) kommunfullmäktige: 
 

- att kommunfullmäktige verkar för att även den sträckan blir belyst. 
 
Beslutsunderlag 

1. Motion av Sven-Erik Nilsson (v). 
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§ 14 
Motion av Birgitta Larsson (s) ang belysning efter kulturstigen längs Vassaraälven  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Bakgrund 
I motion den 1 februari 2008 föreslår Birgitta Larsson (s) kommunfullmäktige: 
 

- att Gällivare kommun anlägger belysning från Lasarettet via Hembygdsområdet 
mot Sandviken längs Vassaraälven. 

 
Beslutsunderlag 

1. Motion av Birgitta Larsson (s). 
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§ 15 
Motion av Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren (ns) och Bernt Nordgren (ns) 
ang införande av diskussionsforum på kommunens hemsida  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Bakgrund 
I motion den 4 februari 2008 föreslår Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren (ns) 
och Bernt Nordgren (ns) kommunfullmäktige: 
 

- att snarast möjligt införa ett diskussionsforum på Gällivare kommuns hemsida. 
 
Beslutsunderlag 

1. Motion av Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren (ns) och Bernt Nord-
gren (ns). 
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§ 16 
Motion av Bror Wennström (skp) ang att inom regionen Dokkas - Leipojärvi uppfö-
ra flerfamiljshus och vidareutveckla villaboendet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Bakgrund 
I motion den 4 december 2007 föreslår Bror Wennström (skp) kommunfullmäktige: 
 

- att inom regionen Dokkas – Leipojärvi uppföra flerfamiljshus och vidareutveck-
la villaboendet. 

 
Beslutsunderlag 

1. Motion av Bror Wennström (skp). 
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§ 17 
Motion av Margareta Pohjanen (s) och Gunnel Eriksson (s) ang att webb-kameror 
utplaceras på Dundret och i Nikkaluokta för att sprida kännedom om Lapplands 
fjälltrakter 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Bakgrund 
I motion den 1 februari 2008 föreslår Margareta Pohjanen (s) och Gunnel Eriksson (s) 
kommunfullmäktige: 
 

- att webb-kameror utplaceras på Dundret och i Nikkaluokta för att sprida känne-
dom om Lapplands fjälltrakter. 

 
Beslutsunderlag 

1. Motion av Margareta Pohjanen (s) och Gunnel Eriksson (s). 
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