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KS/2012:24 -101
§ 47
Information Kommunförbundet Norrbotten
Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för lämnad information och lägga den med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Roger Kempainen, Kommunförbundet Norrbotten
om kommunförbundets verksamhet. Kommunförbundet Norrbottens uppdrag är att tillvarata medlemskommunernas intressen, främja deras samverkan och att ge dem service.
Bland dem som arbetar på kommunförbundet återfinns strateger, sakkunniga, projektledare och forskare. Organisationen består av ett förbundsfullmäktige med ca 75 ledamöter, en förbundsstyrelse med 14 kommunrepresentanter samt en del utskott och kansliverksamhet.

Informationen pågår kl. 11:10-11:50.
Beslutsunderlag
1. Power point presentation.
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KS/2012:25 -007
§ 48
Information från revisorerna - 2012
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger ingen information vid dagens sammanträde.
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KS/2012:203 -107
§ 49
Årsredovisnin La

lands kommunalförbund 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
Bakgrund
Lapplands kommunalförbund (LKF) har inkommit med årsredovisning 2011.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2011 Lapplands kommunalförbund.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 87.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larsson förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Birgitta Larsson förslag.
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KS/2012:96 -045
§ 50
Gällivare Ener i AB be äran om kommunal bor en
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Gällivare Energi AB kommunal borgen om 30 miljoner kronor för
finansiering av investeringar i utbyggnad av kulvertnät och produktionsanläggningar,
innebärande att borgensramen såsom för egen skuld för Gällivare Värmeverk i och med
detta beslut uppgår till maximalt 676 384 992 kronor, inklusive kortfristig del, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Jäv
Lars Alriksson (m) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Henrik Lehtipalo (v) och Steve Ärlebrand (s) anför jäv och deltar inte i beslut av
ärendet.
Bakgrund
Gällivare Energi AB anhåller i skrivelse om kommunalt borgensåtagande, om totalt 30
miljoner kronor, varav för investeringar avseende anslutning av nya kunder 15 miljoner
kronor och för investeringar i produktionsanläggningarna 15 miljoner kronor.

Det totala borgensåtagandet för Gällivare Energi AB skulder inklusive kortfristig del
uppgick 2011-12-31 till ca 646,4 mkr. Vid beslut om ytterligare finansiering med
kommunal borgen enligt, Gällivare Värmeverk AB anhållan, kommer den totala
borgensramen att uppgå till ca 676,4 mkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-10 § 36 att ärendet skall återremitteras på grund
av oklarheter kring Gällivare Energi AB:s ekonomiska status. Gällivare Energi har
inkommit med kompletterande beslutsunderlag.
Ekonomiska konsekvenser
Gällivare Energi AB ges möjlighet att finansiera nödvändiga investeringar i nät och
produktion för anslutning av nya kunder.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja Gällivare Energi AB kommunal borgen om 30 000 000 kronor för
finansiering av investeringar i utbyggnad av kulvertnät och produktionsanläggningar,
innebärande att borgensramen såsom för egen skuld för Gällivare Värmeverk i och med
detta beslut uppgår till maximalt 676 384 992 kronor, inklusive kortfristig del, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsunderlag
1. Gällivare Energi AB, skrivelse 2012-02-21.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26 § 58.
3. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-10 § 36.
4. Gällivare Energi AB - ekonomiskt läge mars 2012.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-05-04 § 84.
6. kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 85.
Yrkande
Ove Haarala (v) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns), Mats Rantapää (s) och
Birgitta Larsson (s) i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Ove Haarala m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Ove
Haarala m.fl. förslag till beslut.
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KS12012:126 -214
§ 51
Dundret 5:2 Wörnfällan detallan
Gällivare

sökande: Dundret Sweden AB Box 82 982 21

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunfullmäktige ställer sig positiv till ändrig av detaljplanen,
att lägenheternas maxstorlek begränsas till 50 kvm.
Ajournering kl. 14:30-14:50.
Reservation
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget lagt förslag.
Bakgrund
Dundret Sweden AB har i skrivelse ansökt om ändring av detaljplan för fastigheten
Dundret 5:2 för att den även skall medge möjlighet att bygga bostäder. Avsikten med
planändringen är att kunna återställa hotellet till sitt ursprung d.v.s. små lägenheter med
självhushåll. Fastigheten skall ombildas till bostadsrättsförening innehållande 25 st
lägenheter. För området gäller detaljplan för Dundret Fjällanläggning, fastigheten
Dundret 5:3 m fl, laga kraft 7 november 2005 med beteckningen N1 = friluftsområde
med hotell och uthyrningsstugor. I den fördjupade översiktsplanen är område betecknat
T = turism, fritid, rekreation.

Den föreslagna planändringen till bostäder innebär att hela hotelldelen privatiseras.
Hotellrummen kan då byggas om till andelslägenheter och bli ett privat område som inte
längre betjänar kommunmedborgarna.
I fastigheten finns bygglov beviljat 2008-02-01 § 27 för 32 nya hotellrum i
suterrängvåning (nuvarande konferensutrymme). Bygglovet gäller under en tid av två år
om inte åtgärden har påbörjats. Vid besök på platsen har det visat sig att inga åtgärder är
påbörjade varför bygglovet har upphört att gälla 2010-02-01.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförandetiden för detaljplanen utgår 2020-11-07. Om en detaljplan ändras eller
upphävs före genomförandetidens utgång, har ägaren av en fastighet, sakägare och
innehavare av särskild rätt till fastighet rätt till ersättning av kommunen för den skada
de lider.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Syftet med detaljplanen har varit att hotellet som har en central servicefunktion för hela
skidanläggningen skall betjäna inte bara turister utan också kommunmedborgarnas
möjligheter till service och närrekreation.

Miljö- och byggnämnden har 2011-06-22 § 123 beslutat att översända ärendet till kommunfullmäktige för beslut samt till kommunstyrelsen för synpunkter innan ärendet går
till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-08-15 § 176 beslutat att ärendet
återremitteras till miljö- och byggnämnden för komplettering av förslag till beslut.
Dundret Sweden AB har 2012-02-13 inkommit med komplettering/förtydligande över
kommande lägenheters utformning vid ombyggnation från hotellrum till lägenheter där
lägenheternas yta varierar mellan 31 kvm till 48 kvm vilket är maxstorlek.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till ändring av detaljplan,
att lägenheternas maxstorlek bör begränsas till 50 kvm,
att ärendet översänds till kommunfullmäktige för beslut då en ändring av detaljplanen
strider mot antaget planprogram för Dundret och den fördjupade översiktsplanen samt
att en planändring kan medföra strategisk påverkan på turistnäringen.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll 2012- 02-23 § 18.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-02 § 55.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 86.
Yrkande 1
Bror Wennström (skp) yrkar att ärendet skall återremitteras för att tillsätta en opartisk
utredning angående vilka konsekvenser som kan komma att uppstå när man styckar upp
Dundret i mindre enheter och med olika privatägda intressen.
Propositionsordning 1
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 avgöras vid dagens sammanträde.
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Votering 1
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:

Den som yrkar i enlighet med Bror Wennströms förslag röstar Nej.
Den som yrkar att ärendet ska avgöras idag röstar Ja.
Efter företaget upprop finner ordföranden att 35 Ja-röster och 5 Nej-röster har avgetts.
Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras
idag.
Voteringslista bilägges protokollet.
Yrkande 2
a) Ulf Normark (s) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Stig Eriksson (v)
och Lars Alriksson (m)

att kommunfullmäktige ställer sig positiv till ändring av detaljplanen,
att lägenheternas maxstorlek begränsas till 50 kvm.
b) Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) och Bror
Wennström (skp) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
c) Lars Alriksson (m) yrkar
att kommunfullmäktige ställer sig positiv till ändrig av detaljplanen,
att lägenheternas maxstorlek bör begränsas till 50 kvm.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer Ulf Normark m.fl. förslag mot Bernt Nordgrens m.fl. förslag och
därefter Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Ulf Normark m.fl.
förslag.
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Votering 2
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:

Den som yrkar i enlighet med Ulf Normark m fl förslag röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Bernt Nordgren m fl förslag röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordföranden att 32 Ja-röster, 5 Nej-röster, 2 avstår och 1 är
ej närvarande har avgetts. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Ulf Normarks förslag.
Voteringslista bilägges protokollet.
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KS/2012:228 -042
§ 52
Sommarvä en tillä

sansla

Kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 3 902 000 kronor från driftprojekt avvecklingsfastigheten, ansvar
12021 verksamhet 204, projekt 94014 till projekt 89901 Investeringsreserv,
att tilläggsanslag beviljas med 4 242 000 kronor till ansvar 12012 projektkonto 24017
Sommarvägen från projekt 89901 Investeringsreserv.
Bakgrund
Upprustning av Sommarvägen beräknas uppgå till 5,1 miljoner kronor. Möjlighet finns att
få 1,5 kronor miljoner i bidrag från trafikverket under förutsättning att upprustningen sker
under 2012. I årets budget finns 858 tkr vilket innebär att 4 242 000 kr saknas för att kunna
göra investeringen 2012. Då det är oklart om och när i tiden investering i ishall/evenemangshall ska göras, och hur denna investering slutligen kommer att finansieras
föreslås att budgeterade medel nyttjas till mera aktuella investeringar.
Service- och tekniknämndens ordförande har i enlighet med service- och tekniknämndens
delegationsordning gällande brådskande ärenden, fattat beslut att föreslå fullmäktige i
enlighet med förslag till beslut, se nedan.
Ekonomiska konsekvenser
Om investeringen inte görs i år är det stor risk att nödvändiga underhållsåtgärder ändå
måste göras till en hög kostnad. Bidraget från trafikverket reducerar kostnaden för
uppnistningen om den görs i år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Investeringen kommer att leda till en säkrare trafikmiljö på Malmheden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 3 902 000 kronor från driftprojekt avvecklingsfastigheten, ansvar
12021 verksamhet 204, projekt 94014 till projekt 89901 Investeringsreserv,
att tilläggsanslag beviljas med 4 242 000 kronor till ansvar 12012 projektkonto 24017
Sommarvägen från projekt 89901 Investeringsreserv.
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Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut 2012-04-13.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 91.
Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Mats
Rantapääs förslag.
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KS/2011:540 -003
§ 53
Reviderin av st dokument för samråds

minoritetss råk

Kommunfullmäktige beslutar

att meningen "Beträffande reseersättning dock längst 200 km" tas bort.
Bakgrund
I styrdokument för Samrådsgruppen minoritetsspråk finns under texten Ekonomi
inskrivet
"till samrådsgruppen minoritetsspråk utgår arvode, traktaments- och reseersättning
enligt av kommunfullmäktige fastställda regler. Beträffande reseersättning dock längst
200 km."

Meningen "Beträffande reseersättning dock längst 200 km" önskar samrådsgruppen ta
bort.
Ekonomiska konsekvenser
I budget för år 2012 finns 1 160 000 kr
Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och ungdom berörs inte av detta beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att meningen "Beträffande reseersättning dock längst 200 km" tas bort.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2011-12-19 § 188.
2. Samrådsgruppens förslag till beslut 2012-01-25 § 12.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2012-04-02 § 60.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 80.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Birgitta Larssons förslag.
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KS12012:280 -102
§ 54
Avsä else av u

dra som 2:e vice ordf i Socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Iris Dimitris (v) entledigande från uppdraget som 2:e vice ordförande i
socialnämnden.
Bakgrund
Iris Dimitri (v) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 2:e vice
ordförande i socialnämnden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse.
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-13 § 203.
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KS/2012:283 -102
§ 55
F llnadsval till u

dra et som 2:e vice ordförande socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Dagmar Nyman (mp) till andre vice ordförande i socialnämnden.
Bakgrund
Fyllnadsval till uppdraget som 2:e vice ordförande i socialnämnden eter Iris Dimitri (v)
upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-13 § 203.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar att Dagmar Nyman (mp) utses till 2:e vice ordförande i
socialnämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stig
Erikssons förslag.
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KS/2012:274 -102
§ 56
U sä else av u

dra som ersättare i barn- utbildnin - och kulturnämnden

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna entledigande av Monica Öjemalm (s) som ersättare i barn-, utbildning- och
kulturnämnden.
Bakgrund
Monica Öjemalm (s) har inkommit med begäran om entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Beslutsunderlag
1. Begäran om entledigande 2012-03-28.
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KS/2012:256 -102
§ 57
F llnadsval av ledamot till barn- utbildnin - och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Elin Näslund (s) som ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Fyllnadsval av ersättare till barn-, utbildning och kulturnämnden efter Monica Öjemalm
upptas till behandling.

Skrivelse från Gällivareortens Socialdemokratiska arbetarekommun har inkommit
2012-05-08 med förslag till beslut.
Förslag till beslut

att utse Elin Näslund (s) som ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse.
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KS/2012:257 -102
§ 58
Avsä else av u dra som ersättare till La
nasienämnd

lands kommunalförbunds

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Berit Larsson (v) som ersättare i Lapplands kommunalförbund —
gymnasienämnd.
Bakgrund
Berit Larsson (v) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i Lapplands kommunalförbund —gymnasienämnden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse.
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KS12012:258 -102
§ 59
F llnadsval ersättare till La

lands kommunalförbunds

nasienämnd

Kommunfullmäktige beslutar

att Pemilla Fagerlönn (v) väljs som ersättare till Lapplands kommunalförbund —
gymnasienämnd.
Bakgrund
Fyllnadsval av ersättare till Lapplands kommunalförbund —gymnasienämnden efter
Berit Larsson (v) upptas till behandling.
Yrkande
Henrik Lehtipalo (v) yrkar att Pernilla Fagerlönn (v) väljs som ersättare till Lapplands
kommunalförbund —gymnasienämnd.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Lehtipalos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Henrik Lehtipalos förslag.
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K512012:255 -102
§ 60
Avsä else av u

dra som ledamot i barn- utbildnin - och kulturnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Berit Larsson (v) entledigande som ledamot i barn-, utbildning- och
kulturnämnden.
Bakgrund
Berit Larsson (v) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse.
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KS/2012:276 -102
§ 61
F llnadsval ledamot barn- utbildnin - och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar

att Pernilla Fagerlönn utses till ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Fyllnadsval av ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden efter Berit Larsson (v)
upptas till behandling.
Yrkande
Henrik Lehtipalo (v) yrkar att Pernilla Fagerlönn utses till ledamot i barn-, utbildningoch kulturnämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Lehtipalos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Henrik Lehtipalos förslag.
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KS/2012:259 -102
§ 62
Avsä else av u

dra som nämndeman

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Berit Larsson (v) entledigande från uppdraget som nämndeman.
Bakgrund
Berit Larsson (v) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som
nämndeman.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse.
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KS/2012:260 -102
§ 63
F llnadsval av nämndeman
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Henrik Lehtipalo (v) till nämndeman.
Bakgrund
Fyllnadsval av nämndeman efter Berit Larsson (v) upptas till behandling.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar att Henrik Lehtipalo (v) utses till nämndeman.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stig
Eriksson förslag.
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KS12012:272 -102
§ 64
Avsä else av u

dra som ersättare i barn- utbildnin - och kulturnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Clary Persson Sammelin (s) entledigande som ersättare i barn-, utbildningoch kulturnämnden.
Bakgrund
Clary Persson Sammelin (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse.
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KS/2011:545 -313
§ 65
Motion av Benn Rin all m Monica Hedström m Michael Martinsson m
Lars Alriksson m Eva Alriksson m Per Wahlström m Fredrik Nilsson rn
och Rolf Wessel m - An ående nedskrä nin av Gällivare centrum
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen då de fysiska åtgärderna redan vidtagits.
Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna Maria
Wahlström (m), Mikael Martinsson (m), Rolf Wessel (m) och Benny Ringvall (m)
reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Moderata samlingspartiet har i en motion tagit upp problematiken med nedskräpning
framförallt i Gällivare centrum. Att det saknas papperskorgar och askkoppar, att
önskvärt vore att flera sådan placeras ut för att underlätta för medborgarna att följa den
skärpta lagen om nedskräpning.

Service- och teknik förvaltningen ser att problematiken består av två delar, dels det
fysiska med antal papperskorgar och askkoppar, det andra som är en attityd och
beteendefråga. För problemen av fysisk karaktär har förvaltningen uppmärksammat
behovet av fler papperskorgar och kommer under våren att bland annat sätta ut fler
papperskorgar med sorteringsmöjlighet och askkoppar. Övriga fysiska åtgärder som
planeras för att minska nedskräpning är att intensifiera befintlig renhållning och aktivt
arbeta med förskönande av centrum, vilket har visat sig vara effektivt sätt för att
motverka nedskräpning och liknande.
För delen för attityd och beteendefrågan krävs engagemang från fler aktörer för att få ett
lyckat resultat. Förvaltningens erfarenhet är att nedskräpning motverkas bäst genom
kunskapsuppbyggnad, aktiv handling och positiv uppmärksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Planerade fysiska åtgärder görs inom befintlig budget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då de fysiska åtgärderna redan vidtagits.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2012-02-21 § 18.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-02 § 69.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 90.
Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Eva Alriksson
(m) och Margareta Henricsson (ns) bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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KS/2011:649 -829
§ 66
Motion av Lars Alriksson m Fredrik Nilsson m Eva Alriksson m Monika
Nordvall Hedström m Benn Rin all m Anna-Maria Wahlström m och
Piotr Korzunowicz m - An ående konst äs lan
Kommunfullmäktige beslutar

att hänskjuta motionen till budgetprocessen 2013-2015 och därmed anses motionen
besvarad.
Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna Maria
Wahlström (m), Mikael Martinsson (m), Rolf Wessel (m) och Benny Ringvall (m)
reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att kommunen fårdigställer en ny
konstgräsplan under 2012. Som skäl anger man att den befintliga är av mycket dåligt
kvalitet och detta leder till en förhöjd skaderisk för spelama.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat samma sak
som motionärerna, att investeringsmedel är avsatta för ändamålet 2014.
Ekonomiska konsekvenser
4 mkr är begärda i investeringsbudgeten.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En etablering av en ny matta med konstgräs på Tallbacka IP medför ett positivt inslag
för fotbollsintresserade ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att hänskjuta motionen till budgetprocessen 2013-2015 och därmed anses motionen
besvarad.
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Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2012-02-21 § 19.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-02 § 68.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 89.
Yrkande
Eva Alriksson (m) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp) bifall till
motionen.

Mats Rantapää (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Eva Alriksson m fl förslag mot Mats Rantapääs förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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KS/2011:544 -011
§ 67
Motion av Eva Alriksson m Monica Hedström m Benn Rin vall m In 'd
Josefsson m Rolf Wessel m Mikael Martinsson m och Lars Alriksson m An ående u rättande av en lan för underhåll och skötsel av kommunal e endom
i Gällivare kommun
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.
Ajournering kl. 16.30-16.37.
Bakgrund
Moderata samlingspartiet har i en motion belyst frågan om eftersatt underhåll och
skötsel av kommunal egendom. Att underhållsbehovet genom åren ökat samtidigt som
budgeten minskat och att utan helhetsperspektiv på investeringar och besparingar
förvärras situationen.

Service- och teknikförvaltningen håller med motionärerna om att underhållet på en del
kommunala angelägenheter är eftersatt och att budget och behov inte i alla delar ligger i
fas med varandra. En plan för skötsel och underhåll med koppling till utveckling och
avveckling bidrar till långsiktig hållbarhet. Service- och teknikförvaltningen är i gång
med att upprätta denna typ av planer och håller på att se över hur dessa ska
sammanföras.
Ekonomiska konsekvenser
Upprättad plan med helhetsperspektiv bör medföra positiv ekonomisk konsekvens.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då planeringen av arbetet pågår.
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Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2012-02-21 § 20.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-02 § 67.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 88.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Bernt Nordgren
(ns), Mats Rantapää (s) och Dagmar Nyman (mp) bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars
Alriksson m fl förslag.
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KS12012:26 -101
§ 68
Kommunfullmäkti es del ivnin ar
Kommunfullmäktige beslutar

att med beaktande lägga ärendet till handlingarna.
Delgivningar

102
KS 2012:256
1.
Ingrid Larsson (mp) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de Gröna.
102
KS 2012:252
2.
Länsstyrelsen i Norrbotten har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ingrid
Larsson (mp) från och med den 4 maj 2012. Ny ersättare är Camilla Fors (mp).
KS 2012:27
3.
Förteckning över motioner till kommunfullmäktige.

004

107
KS 2012:81
4.
Sammanträdesprotokoll Lapplands kommunalförbund 2012-02-29.
435
KS 2012:210
5.
Ekonomienheten har, enligt regler beslutade av kommunfullmäktige 1997-06-09 § 105,
beräknat anslaget för fiskevårdande åtgärder i 2012 års budget.
007
KS 2012:100
6.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2012-05-05 § 78 beslutat anta upprättat yttrande angående revisorernas granskning av samhällsomvandlingsprocessen, samt att beslutet skall delges revisorerna och kommunfullmäktige.
430
KS 2012:253
7.
Brev har till samtliga kommunfullmäktige i Norrbottens och västerbottens län angående
Eons planer på att bygga ny kärnkraft i Pyhäjoki.
107
KS 2012:81
8.
Sammanträdesprotokoll Lapplands kommunalförbunds direktion 2012-05-03.
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9.
KS 2012:281
041
Protokollsutdrag Lapplands kommunalförbunds direktion 2012-05-03 § 32 —
Reglemente och budget för LKF:s revisorer.
10.
KS 2012:285
026
Vision Gällivare avd. 096 har inkommit med en skrivelse till kommunfullmäktige:
Gällivare kommun —en oattraktiv arbetsgivare?
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KS/2012:265 -480
§ 69
Inte ellation av Bror Wennström sk

- Överetablerin av d'urs'ukvård

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen ej ska besvaras på grund av att den faller utanför den kommunala
kompetensen.
Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktigeledamoten Bror Wennström (skp).
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s).

Kommunfullmäktiges ordförande Lena Israelsson (s) hänvisar till Kommunallagen 5
kap 49-56 §§ samt Kommunallagen 2 kap 1 §, att hon anser sig lagligen förhindrad att
framställa proposition på om interpellationen får ställas. Orsaken är att ämnet för
interpellationen faller utanför den kommunala kompetensen.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
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KS/2012:27 -101
§ 70
Motioner 2012
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Inkomna motioner redovisas vid dagens sammanträde. Föreligger inga motioner.
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Omröstningar

T = Tjänstgörande

51
51
• •
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N §§ 47-67,
k1.11.00-16.40

N

X

N §§ 47-50,
k1.11.00-14.30

N

X

N §§ 49-70, k1.13.10-17.05

N

S

Israelsson, Maria

Eriksson, Stig
Wäppling, Jeanette
Taivalsaari, Karl-Erik
Dimitri, Iris
Lehtipalo, Henrik

N

Anmält jäv § 50

Sundqvist-Apelqvist, Katinka

N

N §§ 47- 50,
k1.11.00-15.00

F

Söderberg, Erland

Nyman, Dagmar

MP

N

Wennström, Bror

SKP

N

Olofsson, Fredric
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N

Nordgren, Bernt
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F
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N = Närvarande
F = Frånvarande

A = Avstår röst

Omröstningar

T = Tjänstgörande

51
Ja ne'

51
'a ne'

X

X

Ersättare
Korzunowicz, Piotr

M

F

Wahlström, Per

M

F

Martinsson, Mikael

M

T

M

N

S

T

S

F

S

Wessel, Rolf

N k1.11.00-14.30,
T §§ 51-70, k1.14.30-17.05

Sehlberg, Berne

X

X

X

T

X

X

S

T

X

X

Nilsson, Mikael

S

F

Norlin, Rose-Marie

S

T

X

X

Rantapää, Mats

S

T

X

X

Markström,Ulf

S

T

X

X

Eriksson, Eva

S

F

Sandvärn, Brittmari

S

T

X

X

Wennström, Ivan

S

T

X

X

Kult, Terttu

V

F

Haarala, Ove

V

T

Lehtipalo, Ann-Christin
N k1.11.00-14.30,
T §§ 51-70, k1.14.30-17.05

V

T

Henriksson, Janete

V

T

Camilla Fors

MP

F

Lampinen, Håkan

MP

F

Mikael
Persson Sammelin, Clary
Ärlebrand, Steve

anmält jäv § 50

N kl. 11.00-14.30,
T 51-70 kl. 14.30-17.05

X

A

X
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N = Närvarande
F = Frånvarande

A = Avstår röst

Omröstningar

T = Tjänstgörande

51
Ja ne.

*a51ne.

35

32

Ersättare
Isaxon, Gun

SKP

N

Eslund, John

SKP

F

Krigsman, Tommy N kl. 11.00-17.00

NS

N

Backefalk, Peter

NS

N
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