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KS/2014:19 -101
§ 12
Politisk timme, arbetarpartiet socialdemokraterna
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att en timme av fullmäktiges sammanträde,
från december 2012 och framåt ska vigas åt politisk timme. Alla politiska partier i
kommunfullmäktige skall få en timme var till sitt förfogande, där de har möjlighet att
framföra partiets sakpolitiska frågor.
Vid dagens sammanträde framför Birgitta Larsson (s), arbetarpartiet socialdemokraterna
sin politik mellan kl. 10.05 – 10.30
Därefter debatterades de ämnen som presenterades.
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KS/2014:65 -012
§ 13
Information från barn-, utbildning- och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet tas upp till kommunfullmäktige den 7 april 2014.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar barn-, utbildning- och kulturnämnden om sin
verksamhetsplan.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan 2014-2016.
2. Powerpoint presentation.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att ärendet tas upp till kommunfullmäktige den 7 april 2014.
Birgitta Larsson (s) yrkar
att ärendet tas upp idag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Birgitta Larsson röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Jeanette Wäppling röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordföranden att 18 Ja-röster och 19 Nej-röster har avgetts.
Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette
Wäpplings förslag.
Voteringslista bilägges protokollet.
|
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KS/2014:113 -103
§ 14
Information från vattenrådet
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vattenråd är en samverkan med länsstyrelserna, som driver arbetet med vattenförvaltningen och som sker kontinuerligt. I vattenråd ingår olika vattenintressenter
som genom att samverka kan få inflytande över vattenförvaltningen i området.
Vid dagens sammanträde informerar Lars-Erik Holmberg om vattenrådet.
Informationen pågår kl. 13.00 – 13.35.
Beslutsunderlag
1. Broschyr.
2. Karta.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 24 (53)

2014-03-03
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:15 -007
§ 15
Information från revisorerna
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Gällivare kommuns revisorer.
Sven-Erik Nilsson ordförande i revisionen informerar om två granskningsrapporter:
1. Gatuunderhåll i egen regi respektive på entreprenad.
2. Styrkortsmodellens tillämpning – uppföljande granskning.
Informationen pågår kl. 13.35 – 13.50.
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KS/2014:16 -100
§ 16
Information angående samhällsomvandlingen
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar kommunchefen
om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.
Kommunchef Lennart Johansson informerar om;
-

Byggprocessen, LKAB vill inte vara byggherre
Ersättningsmodellen måste ändras
Organisationen måste omvärderas och resurser ökas
Kommunalhemmet, byggstart till senare delen av sommaren

Informationen pågår kl. 13.50 – 14.05.
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KS/2013:563 -107
§ 17
Förslag till styrmodell för kommunal verksamhet i bolagsform
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunledningskontoret får ett uppdrag att bereda underlaget till kommunstyrelsens
bolagsstrategiska dag för bedömning av relevanta mål för respektive bolag,
att kommunstyrelsen gör en bedömning beträffande vilka av fullmäktiges strategiska
mål som även ska gälla för bolagen och lämnar ett förslag till fullmäktige över relevanta
strategiska mål för respektive bolag,
att ägardirektiven för respektive bolag revideras och att de strategiska målen för
respektive bolag anges i ägardirektiven. Ägardirektiven beslutas i fullmäktige samt
fastställs på bolagsstämma för respektive bolag,
att balanserade styrkort inte tillämpas för kommunal verksamhet i bolagsform.
Bakgrund
För en mer ändamålsenlig styrning av den kommunala verksamheten i bolagsform föreslås att ägarens styrning endast sker genom ägardirektiv och bolagsordning. Förslaget
innebär att bolagsstyrelsen endast upprättar en handlingsplan och affärsplan för hur
bolaget ska uppnå de mål som framgår av ägardirektiv och bolagsordning.
De mål som fullmäktige fastställt för den kommunala verksamheten ska brytas ned till
ett ägardirektiv för respektive bolag, genom en särskild process där kommunstyrelsen
föreslås utgöra beredningsorgan för framtagande av specifika mål för varje bolag som
sedan fastställs i ägardirektiv. Detta föreslås ske vid en bolagsstrategisk dag för
kommunstyrelsen. Underlaget för den bolagsstrategiska dagen tas fram löpande. I
processen kan även andra fullmäktigebeslut som ska gälla bolagen, frågor som
aktualiseras på grund av omvärldsfaktorer eller vid ägarsamråd beredas. Detta arbete
måste samordnas och beredas på tjänstemannanivå. I dag finns ingen samordning av
dessa frågor, därför föreslås att kommunledningskontoret får ett uppdrag att arbeta med
detta.
Förslaget medför i sammanfattning att:
Förslaget till styrmodell för bolagen tillställs fullmäktige för beslut,
Att kommunledningskontoret får ett uppdrag att bereda underlaget till kommunstyrelsens bolagsstrategiska dag för bedömning av relevanta mål för respektive
bolag,
|
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-

Att kommunstyrelsen gör en bedömning beträffande vilka av fullmäktiges
strategiska mål som även ska gälla för bolagen och lämnar ett förslag till fullmäktige över relevanta strategiska mål för respektive bolag.
Att ägardirektiven för respektive bolag revideras och att de strategiska målen för
respektive bolag anges som verksamhetsdirektiv i ägardirektiven. Ägardirektiven beslutas i fullmäktige samt fastställs på bolagsstämma för respektive
bolag.
Att balanserade styrkort inte tillämpas för kommunal verksamhet i bolagsform.

-

-

Kommunstyrelsen beslutade 2 december 2013 § 244 att ärendet skickas på snabbremiss
till de kommunala bolagen.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några direkta ekonomiska konsekvenser för bolagen
eller för kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för barn eller ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunledningskontoret får ett uppdrag att bereda underlaget till kommunstyrelsens
bolagsstrategiska dag för bedömning av relevanta mål för respektive bolag,
att kommunstyrelsen gör en bedömning beträffande vilka av fullmäktiges strategiska
mål som även ska gälla för bolagen och lämnar ett förslag till fullmäktige över relevanta
strategiska mål för respektive bolag,
att ägardirektiven för respektive bolag revideras och att de strategiska målen för respektive bolag anges i ägardirektiven. Ägardirektiven beslutas i fullmäktige samt fastställs
på bolagsstämma för respektive bolag,
att balanserade styrkort inte tillämpas för kommunal verksamhet i bolagsform.
Beslutsunderlag
1. Utredning, förslag på styrmodell för kommunal verksamhet i bolagsform.
2. Processbeskrivning.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-04 § 180.
4. Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 244.
5. Remissvar TOP bostäder AB.
6. Remissvar Gällivare Energi AB.
|
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7. Kommunstyrelsen 2014-01-20 § 10.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att kommunledningskontoret får ett uppdrag att bereda underlaget till kommunstyrelsens
bolagsstrategiska dag för bedömning av relevanta mål för respektive bolag,
att kommunstyrelsen gör en bedömning beträffande vilka av fullmäktiges strategiska
mål som även ska gälla för bolagen och lämnar ett förslag till fullmäktige över relevanta
strategiska mål för respektive bolag,
att ägardirektiven för respektive bolag revideras och att de strategiska målen för respektive bolag anges i ägardirektiven. Ägardirektiven beslutas i fullmäktige samt fastställs
på bolagsstämma för respektive bolag,
att balanserade styrkort inte tillämpas för kommunal verksamhet i bolagsform.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
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KS/2013:340 -761
§ 18
Utvärdering av Folkhälsorådets sammansättning
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ny arbetsordning för folkhälsorådet som innebär en ändring i § 7 i
arbetsordningen för folkhälsorådet att den kommunpolitiska representationen i folkhälsorådet ska bestå av ordförande eller vice ordförande från kommunstyrelsen samt av en
ledamot från oppositionen. Tjänstemannarepresentation ska finnas genom kommunchef och
förvaltningschefer,
att förändringen i arbetsordningen utvärderas vid 2014 års slut,
att beslut KF 2011-02-28, § 6 ”Arbetsordning för folkhälsorådet” upphör att gälla,
att verka för en politisk representation från landstinget i folkhälsorådet.
Bakgrund
28 februari 2011 § 6 fattade kommunfullmäktige beslut att upprätta en ny arbetsordning
för folkhälsorådet. Den nya arbetsordningen innebar en breddad sammansättning i folkhälsorådet genom en utökad politisk representation. Under 2012 har folkhälsorådets
mognad som organisation undersökts enligt en modell kallad Community Readiness.
Resultatet påvisar sämre resultat än den Community Readiness undersökning som
genomfördes två år tidigare. Särskilt ledarskapet uppfattades som mer otydligt och en
bidragande orsak föreföll vara oklar rollfördelning mellan den kommunpolitiska
representationen och tjänstemannarepresentationen genom kommunchef och förvaltningschefer. På förslag från folkhälsorådet beslöt kommunstyrelsen 2013-05-06 att
tillsätta en utredning för att se över den breddade sammansättningen.
Syftet med utredningen är att se över hur den kommunala representationen i folkhälsorådet ska se ut. Samtliga elva kommunala representanter i folkhälsorådet har erbjudits
att delge sin syn på den nuvarande sammansättningen samt att ge förslag på hur den
framtida sammansättningen av kommunala representanter bör se ut. Utifrån deras syn
har sedan ett förslag varit ute på remiss till samtliga nämnder inklusive folkhälsorådet.
Resultaten av enkäten till folkhälsorådets representanter är att majoriteten föreslagit en
återgång till den tidigare representationsformen med en politisk representant från
kommunstyrelsen och ingen politisk representation från nämnderna. Även vikten av att
försöka få en politisk representation från landstinget lyftes. En ledamot lyfte vikten av
oppositionens deltagande för en bredare politisk förankring. En ledamot framlade ett
|
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kompletterande alternativ; att folkhälsorådets kommunala representation skulle bestå av
politiker från samtliga nämnder med en representant från tjänstemännen. Remissvaren
från barn-, utbildning- och kulturnämnden och socialnämnden har ingenting att erinra
mot en återgång till den tidigare representationsformen där inte de politiska nämnderna
fanns representerade i rådet. Service- och tekniknämnden föreslår att avvakta en
utredning av samtliga råd. Remissvaret från folkhälsorådet lyfter fram den nuvarande
sammansättningen som mer fördelaktig men konstaterar samtidigt att, om beslut fattas
om en återgång till den tidigare formen utan representation från nämnderna, bör detta
utvärderas efter ett år för att se om det inneburit ett ökat mötesdeltagande med positiva
effekter på rådets verksamhet. Folkhälsorådet ansåg också att det är viktigt med oppositionens deltagande för en bred politisk förankring för folkhälsofrågor.
Den sammanfattande bedömningen är att den nuvarande formen av kommunal representation inte är den mest ändamålsenliga och inte heller stödjs av förvaltningar och
nämnder som deltar i rådet. Förslaget blir, mot bakgrund av detta, att folkhälsorådet
återgår till den tidigare formen där inte de politiska nämnderna representeras i rådet.
Däremot föreslås oppositionen fortsätta att representeras i rådet.
Det första stycket i § 7 i arbetsordningen för folkhälsorådet (KF beslut 2011-02-28, § 6)
föreslås ändras till följande: Den kommunpolitiska representationen i folkhälsorådet ska
bestå av ordförande eller vice ordförande från kommunstyrelsen samt av en ledamot från
oppositionen. Tjänstemannarepresentation ska finnas genom kommunchef och förvaltningschefer.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen ger inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Syftet med utredningen är att förbättra folkhälsorådets arbetsförutsättningar och därmed
förutsättningarna för barns och ungdomars hälsa.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ny arbetsordning för folkhälsorådet som innebär en ändring i § 7 i
arbetsordningen för folkhälsorådet att den kommunpolitiska representationen i folkhälsorådet ska bestå av ordförande eller vice ordförande från kommunstyrelsen samt av en
ledamot från oppositionen. Tjänstemannarepresentation ska finnas genom kommunchef och
förvaltningschefer,
att förändringen i arbetsordningen utvärderas vid 2014 års slut,
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att beslut KF 2011-02-28, § 6 ”Arbetsordning för folkhälsorådet” upphör att gälla,
att verka för en politisk representation från landstinget i folkhälsorådet.
Beslutsunderlag
1. Utredningsdirektiv – Folkhälsorådets sammansättning.
2. Jämförelse – Arbetsordning för folkhälsorådet.
3. Förslag till ny arbetsordning för folkhälsorådet.
4. Folkhälsorådets protokoll 2013-10-24 § 6.
5. Miljö- och Byggnämndens protokoll 2013-09-26 § 128.
6. Service- och Tekniknämndens protokoll 2013-09-03 § 109.
7. Socialnämndens protokoll 2013-09-02 § 108.
8. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2013-09-03 § 109.
9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-09 § 208.
10. Kommunstyrelsen 2014-01-20 § 13.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att folkhälsorådet ska avvecklas.
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Johannes Sundelin (s), Mats Rantapää
(s), Jeanette Wäppling (v), Margareta Henricsson (ns) och Dagmar Nyman (mp)
att anta förslag till ny arbetsordning för folkhälsorådet som innebär en ändring i § 7 i
arbetsordningen för folkhälsorådet att den kommunpolitiska representationen i folkhälsorådet ska bestå av ordförande eller vice ordförande från kommunstyrelsen samt av en ledamot från oppositionen. Tjänstemannarepresentation ska finnas genom kommunchef och
förvaltningschefer,
att förändringen i arbetsordningen utvärderas vid 2014 års slut,
att beslut KF 2011-02-28, § 6 ”Arbetsordning för folkhälsorådet” upphör att gälla,
att verka för en politisk representation från landstinget i folkhälsorådet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larsson m fl förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 32 (53)

2014-03-03
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:85 -714
§ 19
Anhållan om att starta en tillfällig förskoleavdelning i tätorten
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå begäran och förutsätter att det hanteras inom befintlig budgetram.
Bakgrund
Det finns 41 barn som köar för att erhålla plats på förskola till vårterminen 2014 i tätorten. Behov att öppna en tillfällig avdelning finns. Kommunen har en skyldighet att
erbjuda barnomsorg inom fyra månader enligt lag. För närvarande finns endast
14 lediga platser.
Ekonomiska konsekvenser
Personalkostnader för 2,0 barnskötare och 1,0 förskollärare i sex månader,
ca 600 000 kr Driftkostnader för att starta upp och bedriva verksamhet i sex månader,
ca 75 000 kr. Totalt 675 000 kr.
Konsekvenser för barn och unga
Kommunen kan erbjuda barnomsorgsplats enligt gällande lag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå begäran och förutsätter att det hanteras inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag
1. Kö i tätorten per 2013-10-25.
2. Budgetuppföljning per juli 2013 för tillfällig avdelning sex månader.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-01-14 § 8.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 22.
5. Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 31.
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KS/2014:81 -805
§ 20
Riktlinjer föreningsstöd ungdomsorganisationer
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 1 januari 2014 utöka bidragsberättigandet från 8-20 år till att gälla
7-20 år,
att ändra sista redovisningsdatumen, dels från 15 februari till 25 februari samt från
15 augusti till 25 augusti.
Bakgrund
Riksidrottsförbundet gör ändringar i sitt bidragssystem, LOK-stödet, till föreningslivet
fr.o.m. 1 januari 2014, varför kommunen också bör göra ändringar som mer överensstämmer med det statliga aktivitetsstödet.
Bidragsintervallet bör ändras från att i dag vara 8-20 år till att gälla 7-20 år och att sista
redovisningsdatumen ändras från av vara 15 februari till att vara 25 februari samt att
ändra från 15 augusti till 25 augusti.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdom
Fler barn blir föremål för bidragsgivning vilket bör anses som positivt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att från och med 1 januari 2014 utöka bidragsberättigandet från 8-20 år till att gälla
7-20 år,
att ändra sista redovisningsdatumen, dels från 15 februari till 25 februari samt från
15 augusti till 25 augusti.
Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för föreningsstöd till ungdomsorganisationer (Ks/2004:77 287).
2. Service- och tekniknämnden 2014-01-14 § 8.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 26.
4. Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 35.
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KS/2014:17 -101
§ 21
Delgivningar
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Bakgrund
Delgivningar
1.
KS 2014:47
750
Socialförvaltningen gemensam biståndsenhet har den 14 januari 2014 inkommit med
rapportering i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 6 f-h §§ SoL samt bestämmelserna
i 28 f-h §§ LSS.
2.
KS 2013:614
026
Kommunstyrelsens ordförande har den 21 januari 2014 yttrat sig i mål 14-14, Bror
Wennström ./. Gällivare kommun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.
3.
KS 2013:21
107
Protokoll Lapplands kommunalförbunds direktion 2013-12-19.
4.
KS 2013:366
026
Kommunstyrelsens ordförande har den 10 februari 2014 undertecknat den europeiska
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.
5.
KS 2013:602
101
Revisorerna i Gällivare kommun har den 12 februari 2014 kommit med slutrapport
gällande styrelsens och nämndernas ansvarsutövande.
6.
KS 2013:641
007
Revisorerna i Gällivare kommun har den 10 december 2013 kommit med ett slutdokument gällande styrkortsmodellens tillämpning – uppföljande granskning.
7.
KS 2013:647
007
Revisorerna i Gällivare kommun har den 12 december 2013 kommit med ett slutdokument gällande gatuunderhållet i egen regi respektive på entreprenad.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 35 (53)

2014-03-03
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2010:506 -627
§ 22
Motion av Fredric Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) - Samordnat ungdomsarbete
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till de, efter att motionen lagts, förändrade arbetsrutinerna som införts i syfte att stärka det samordnade ungdomsarbetet inom socialnämndens och barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamheter.

Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (m), Ingrid
Josefsson (m), Benny Ringvall (m), Mikael Martinsson (m), Rolf Wessel (m), Stig
Eriksson (v), Jeanette Wäppling (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Henrik Lehtipalo (v),
Katinka Sundqvist Apelqvist (v), Ove Haarala (v), Ann-Christin Lehtipalo (v), Dagmar
Nyman (mp), Fredric Olofsson (skp), Gun Isaxson (skp), Margareta Henricsson (ns) och
Tommy Krigsman (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Sveriges Kommunistiska parti uttrycker i motionen "Samordnat Ungdomsarbete"
2010-08-25 behovet av ett utökat preventivt arbete med en klar och tydlig samordning
kring arbetet med ungdomar. Motionärera efterlyser att klara och tydliga mål införlivas i
det dagliga arbetet.
Remissen har besvarats av barn-, utbildning- och kulturnämnden, socialnämnden och
ungdomsrådet.
Barn-, utbildning- och kulturnämnden belyser i sitt remissyttrande att barn-, utbildningoch kulturförvaltningen omorganiserats för att effektivisera det samordnade ungdomsarbetet sedan motionen lämnades in. I dag ligger ungdomskonsulentfunktionen inom
förvaltningens område och är direkt underställd chef kultur/ungdom. Detta leder också
till ett närmare samarbete mellan fritidsledare och ungdomskonsulenter. I dag är Brottsförebyggande rådet- Brå, det organ som med ett utökat uppdrag på olika sätt har att
samordna den del av ungdomsarbetet som tidigare vilade under SAMBU och den drogpolitiska gruppen. Brå representeras av skola, kultur/ungdom, polisen, fritid, elevhälsa,
säkerhetssamordnare och kommunens hälsostrateg.
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
med hänvisning till att Brå idag har uppdraget att samordna arbetet kring olika problem
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situationer som rör bl.a. ungdomar och att även arbeta med förebyggande åtgärder tillsammans med övrig kommunal verksamhet och det omgivande samhället.
Socialnämnden beslutar att avslå motionen med hänvisning till att socialnämnden redan
vidtagit åtgärder som uppfyller motionens intentioner då socialnämnden i 2011 års styrkort gett förvaltningen i uppdrag att sammanställa det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet med barn- och ungdomar under målet hälsosam uppväxt.
Ungdomsrådet uttrycker i sitt yttrande på motionen att förslaget är bra och viktigt och
lämnar förtydliganden på problematiken med att ungdomar inte vet var de ska vända
sig, att socialjouren till exempel inte har dygnet-runt-jour förutom på helger och att
kuratorer i skolan är en bristvara.
Därför tycker ungdomsrådet, i likhet med motionären, att kommunen ska satsa på att få
igång ett effektivt samordnat ungdomsarbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2013, § 209 beslutade
att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 20 januari 2014.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Socialnämnden anger inga kända konsekvenser medan barn-, utbildning- och kulturnämnden påtalar att brottsförebyggande rådet och ungdomsverksamhetens arbete syftar
till positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till de, efter att motionen lagts, förändrade arbetsrutinerna som införts i syfte att stärka det samordnade ungdomsarbetet inom socialnämndens och barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Yttrande från Ungdomsrådet 2010-11-29.
3. Socialnämnden 2011-01-27 § 26.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2013-10-10 § 120.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-09 § 209.
6. Kommunstyrelsen 2014-01-20 § 15.
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Yrkande
Fredric Olofsson (skp) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m), Jeanette
Wäppling (v), Dagmar Nyman (mp), Lars Alriksson (m), Margareta Henricsson (ns)
och Gun Isaxon (skp)
bifall till motionen.
Johannes Sundelin (s) yrkar
att avslå motionen med hänvisning till de, efter att motionen lagts, förändrade arbetsrutinerna som införts i syfte att stärka det samordnade ungdomsarbetet inom socialnämndens och barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamheter.

Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofsson m fl förslag mot Johannes Sundelins förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Johannes Sundelins förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Johannes Sundelin röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Fredric Olofsson m fl röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordföranden att 21 Ja-röster och 19 Nej-röster har avgetts.
Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Johannes
Sundelin.
Voteringslista bilägges protokollet.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 38 (53)

2014-03-03
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2013:481 -512
§ 23
Motion av Stig Eriksson (v) och Ove Haarala (v) - Fartdämpande åtgärder väg 860
infart Koskullskulle
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen hänskjuts till tillkommande handlingsplan.
Bakgrund
Motionärerna föreslår att fartdämpande åtgärder genomförs på trafikverkets väg 860.
Då trafikverket är väghållare kan inte Gällivare kommun utföra den föreslagna åtgärden
utan trafikverkets medverkan.
Service- och teknikförvaltningen samt trafikverket håller tillsammans på att arbeta fram
en nulägesanalys som identifierar alla brister i det statliga och kommunala vägnätet
inom tätorterna. Analysen kommer att stå till grund för en handlingsplan.
Service- och teknikförvaltningen föreslår att service- och tekniknämnden avslår
motionen och inväntar resultat från nulägesanalys samt tillkommande handlingsplan.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen hänskjuts till tillkommande handlingsplan.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämnden 2013-12-10 § 163.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 27.
4. Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 37.
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KS/2013:591 -003
§ 24
Motion av Dagmar Nyman (mp), Jeanette Wäppling (v), Lars Alriksson (m),
Margareta Henricsson (ns) och Fredric Olofsson (skp) - Interpellationer
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att arbetsordningen ses över vid nästa mandatperiod
och att man vid det tillfället även tittar på ytterligare möjligheter till en enhetlig och förenklad arbetsgång.

Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (m), Ingrid
Josefsson (m), Benny Ringvall (m), Mikael Martinsson (m), Rolf Wessel (m), Stig
Eriksson (v), Jeanette Wäppling (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Henrik Lehtipalo (v),
Katinka Sundqvist Apelqvist (v), Ove Haarala (v), Ann-Christin Lehtipalo (v), Dagmar
Nyman (mp), Fredric Olofsson (skp), Gun Isaxson (skp), Margareta Henricsson (ns) och
Tommy Krigsman (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
I inkommen motion 2013-11-11 angående interpellationer uttrycker motionärerna en
önskan om att ändra Arbetsordningen för Kommunfullmäktige i Gällivare kommun så
att senaste inlämningsdag blir sex arbetsdagar, mot nuvarande tio arbetsdagar, före det
sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa interpellationen.
Motionärerna föreslår även en ändring i svarsgången så att interpellationen bör besvaras
under det sammanträde vid vilken den har ställts och lämnats in inom föreskriven tid.
Nämnd- och utredningsenheten har sett över frågan utifrån juridisk, administrativ och
praktisk synvinkel. Utifrån en juridisk synvinkel finns inget hinder för att motionen
bifalles. Utifrån administrativ och praktisk synvinkel finns några aspekter att beakta för
att ytterligare förenkla arbetsgången och som även kan medföra en enhetligare arbetsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 3 februari 2014 att lämna ärendet öppet till
kommunstyrelsens sammanträde den 17 februari 2014.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga direkta konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att arbetsordningen ses över vid nästa mandatperiod
och att man vid det tillfället även tittar på ytterligare möjligheter till en enhetlig och förenklad arbetsgång.

Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 28.
3. Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 38.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson
(skp), Dagmar Nyman (mp), Margareta Henricsson (ns) och Eva Alriksson (m)
bifall till motionen.
Mats Rantapää (s) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s)
att avslå motionen med hänvisning till att arbetsordningen ses över vid nästa mandatperiod
och att man vid det tillfället även tittar på ytterligare möjligheter till en enhetlig och förenklad arbetsgång.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag mot Mats Rantapää m fl förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Mats Rantapää m fl förslag.
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KS/2013:651 -101
§ 25
Motion av Dagmar Nyman (mp) - Adjungerande plats i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Dagmar Nyman (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
I inkommen motion 2013-12-16 angående adjungerande plats i kommunstyrelsen uttrycker motionären en önskan om representation vid kommunstyrelsens sammansträden
i form av adjungerade platser för partier som finns med i kommunfullmäktige men inte
har en plats i kommunstyrelsen.
Motionären framhåller att detta skulle öka medvetenheten om hur diskussionerna har
gått inför de förslag till beslut som kommunstyrelsen har tagit och medföra snabbare
beslut i kommunfullmäktige.
Motionären föreslår
att alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige och inte har en ordinarie
eller ersättarplats i kommunstyrelsen erbjuds en adjungerande plats i kommunstyrelsen.
Det finns inget i Kommunallagen som strider mot motionens förslag. Motionen medför
ökad administration och kostnader.
I kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 3 februari 2014 § 29 är det en felskrivning, det är endast två partier som inte är representerade i kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Adjungerande platser i kommunstyrelsen kommer att medföra ökade kostnader i form
av sammansträdesarvoden med 854 kr per sammanträde och person, beräknat på heldag.
Beloppet är per 2014-01-01. Till detta kan även andra ersättningar såsom ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, förlorad semesterförmån, förlorad pensionsförmån, förrättningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente tillkomma i vissa fall. Exakt vilka kostnader
som skulle bli följden går därför inte att beräkna.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga direkta konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion av Dagmar Nyman (mp).
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 29.
3. Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 39.
Yrkande
Dagmar Nyman (mp) yrkar
bifall till motionen.
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m)
att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Dagmar Nymans förslag mot Tommy Nyström m fl förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyström m fl förslag.
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KS/2013:645 -293
§ 26
Interpellation av Stig Eriksson (v) - Rivning Forsgårdsvillorna
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Stig Eriksson (v) har inkommit med en interpellation angående rivningen av Forsgårdsvillorna.
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2014 § 7 att interpellationen får ställas och
besvaras vid kommande kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar som
har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.
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KS/2014:96 -270
§ 27
Interpellation av Dagmar Nyman (mp) - TOP bostäder ABs ansvar i pågående
samhällsomvandling
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas och besvaras vid kommande kommunfullmäktiges
sammanträde.
Bakgrund
Dagmar Nyman (mp) har inkommit med en interpellation angående TOP bostäder ABs
ansvar i pågående samhällsomvandling.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
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KS/2014:139 -101
§ 28
Interpellation av Bror Wennström (skp) - Kommunfullmäktiges förtroende för
kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen inte får ställas eftersom ämnet för interpellationen faller utanför den
kommunala kompetensen.
Bakgrund
Interpellationen har inlämnats av kommunfullmäktigeledamoten Bror Wennström (skp).
Interpellationen är ställd till kommunfullmäktiges ordförande Lena Israelsson (s).
Kommunfullmäktiges ordförande Lena Israelsson (s) hänvisar till Kommunallagen
5 kap 49-56 §§ samt Kommunallagen 2 kap 1 §, att hon ser 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/2014:18 -101
§ 29
Motioner 2014
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Inga motioner har inkommit.
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KS/2014:138 -102
§ 30
Avsägelse av uppdrag som ordförande och ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna begärt entledigande.
Bakgrund
Börje Johansson (s) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag
som ordförande och ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Beslutsunderlag
1. Avsägelse.
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KS/2014:110 -102
§ 31
Fyllnadsval av ersättare i gymnasienämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Tomas Junkka (s) till ersättare i gymnasienämnden.
Bakgrund
Föreligger val av ersättare till gymnasienämnden efter Johannes Sundelin (s).
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utse Tomas Junkka (s) till ersättare i gymnasienämnden.
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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KS/2014:134 -102
§ 32
Val av ordförande till Malmfältens Kraftverk efter Roland Holmgren (s)
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Tommy Nyström (s) till ordförande i Malmfältens Kraftverk AB.
Bakgrund
Föreligger val av ordförande till Malmfältens Kraftverk AB efter Roland Holmgren (s).
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2013-03-03 § 1.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utse Tommy Nyström (s) till ordförande i Malmfältens Kraftverk AB.
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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KS/2014:134 -102
§ 33
Fyllnadsval av ordinarie ledamot i Malmfältens Kraftverk AB
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Margareta Pohjanen (s) till ordinarie ledamot i Malmfältens Kraftverk AB.
Bakgrund
Föreligger val av ordinarie ledamot i Malmfältens Kraftverk AB efter Roland Holmgren
(s).
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utse Margareta Pohjanen (s) till ordinarie ledamot i Malmfältens Kraftverk AB.
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.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 51 (53)

2014-03-03
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:242 -102
§ 34
Val av ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Lena Lindberg (s) till ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Föreligger val av ordförande till barn-, utbildning- och kulturnämnden efter Börje
Johansson (s).
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2013-03-03 § 2.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utse Lena Lindberg (s) till ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
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.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 52 (53)

2014-03-03
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:242 -102
§ 35
Fyllnadsval av vice ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Johannes Sundelin (s) till vice ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Föreligger val av vice ordförande till barn-, utbildning- och kulturnämnden efter Lena
Lindberg (s).
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utse Johannes Sundelin (s) till vice ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
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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§ 36
Fyllnadsval av ordinarie ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Rose-Marie Norlin (s) till ordinarie ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Föreligger val av ordinarie ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden efter Börje
Johansson (s).
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utse Rose-Marie Norlin (s) till ordinarie ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
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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N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-03-03
Ärenden: §§ 12-36

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 13
§ 22
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Alriksson, Lars

M

N

X

X

Nordvall Hedström, Monica

M

N

X

X

Alriksson, Eva

M

N

X

X

Wahlström, Anna Maria

M

F

Josefsson, Ingrid

M

N

X

X

Nilsson, Fredrik

M

F

Ringvall, Benny

M

N

X

X

Nyström, Tommy

S

N

X

X

Nilsson, Tomas

S

N

X

X

Israelsson, Lena

S

N

X

X

Larsson, Birgitta

S

N

X

X

Axelsson, Roland

S

N

X

X

Poromaa, Rita

S

F

Johansson, Börje

S

F

S

N

Vågman, Siv

S

N

Tina, Kent

S

F

Lindberg, Lena

S

N

Pohjanen, Margareta

S

F

Eriksson, Nina

S

N

Eriksson, Gunnel

S

N

Nirlén, Roland

S

F

S

N

Sundelin, Johannes

S

N

Karlsson, Cora

S

F

Öqvist, Frank

S

Sehlberg, Berne

S

Normark, Ulf

Kl. 13.00-17.20, §§ 14-36

Kl. 13.00-17.20, §§ 14-36

Åhlén, Maria

Kl. 13.10-17.20, §§ 15-36

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

N

X

X

N

X

X
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§ 13
§ 22
§
§
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Ledamöter
Mikael Alldén

S

F

Eriksson, Stig

V

N

X

X

Wäppling, Jeanette

V

N

X

X

Taivalsaari, Karl-Erik

V

N

X

X

Dimitri, Iris

V

F

Lehtipalo, Henrik

V

N

X

X

Sundqvist-Apelqvist, Katinka

V

N

X

X

Kult, Terttu

V

F

Nyman, Dagmar

MP

N

X

X

Wennström, Bror Kl. 10.00-15.40, §§ 12-21

SKP

N

X

Olofsson, Fredric

SKP

N

X

X

Nordgren, Bernt

NS

F

Henricsson, Margareta

NS

N

X

X

Olsson, Lena

SD

F
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§
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Ersättare
Korzunowicz, Piotr

M

F

Wahlström, Per

M

F

Martinsson, Mikael

M

T

X

X

Wessel, Rolf

M

T

X

X

Persson Sammelin, Clary

S

T

X

X

Ärlebrand, Steve

S

T

X

X

Norlin, Rose-Marie

S

T

X

X

Rantapää, Mats

S

T

X

X

S

N

Eriksson, Eva

S

F

Sandvärn, Brittmari

S

T

X

X

Wennström, Ivan

S

F

Godolidis, Atanasios

S

T

X

X

Monica Öjemalm

S

T

X

X

Lars Erik Johansson

S

N

Haarala, Ove

V

T

X

X

Lehtipalo, Ann-Christin

V

T

X

X

Henriksson, Janete

V

N

Lyckholm, Eva-Lena

V

F

Camilla Fors

MP

F

Lampinen, Håkan

MP

F

SKP

T

Markström,Ulf

Isaxon, Gun

Kl. 10.00-12.00

N kl. 10-15.40,
T kl. 15.40-17.20, §§ 22-36

X
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Ersättare
Eslund, John

SKP

F

Krigsman, Tommy

NS

T

Backefalk, Peter

NS

F
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