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KS/2014:15 -007
§ 100
Information från revisorerna
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information av Gällivare kommuns revisorer.
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KS/2014:16 -100
§ 101
Information angående samhällsomvandlingen
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträde informerar kommunchefen
om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.
Kommunchef Lennart Johansson informerar om:
-

|
|
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Överklagandet gällande Kommunalhemmet 1 ligger hos Förvaltningsrätten.
Program och projektering för boende har startats upp för att bli klart 2016.
Ersättning verksamhetslokaler, förhandlingar pågår med LKAB.
Förhandlingar med kvarteret Gojan pågår.

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 177 (195)
2014-09-29
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2013:516 -299
§ 102
Program för verksamhetslokaler i centrala Gällivare
Kommunfullmäktige beslutar
att anta programmet avseende kunskapshuset och centrumbyggnaden,
att ej anta programmet avseende ishallen med den föreslagna placeringen och
utformningen,
att ishallen placeras på norra sidan av Parkgatsleden, inom Sjöparksområdet.
Ajournering kl. 13.55 – 14.10.
Protokollsanteckning
Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna väljer att inte delta i beslutet. Vi har ett ovanligt politiskt läge, där
vi idag inte vet hur den framtida politiska majoriteten kommer att se ut. Om man läser
yttranden som är bilagda detta ärende så kan man tydligt avläsa stora skillnader i hur de
olika parterna ställer sig till centrumplanen.
Därför vill vi inte ställa oss i vägen för en eventuell förändrad majoritets inställning till
och genomförande av centrumplanen.
Bakgrund
Programmet för verksamhetslokaler i centrala Gällivare är en fortsättning på det
visionsarbete som genomförts. Förutom bakgrund och exempel tar det upp och visar på
en lösning för dimensionering och placering av nya kommunala verksamhetslokaler
som ska täcka nuvarande behov, men även funktioner som inte finns i dag, men behövs
i en framåtblickande stad.
Remissförfarande
Programmet har remitterats till politiska partier samt förvaltningarna på kommunen,
under tiden 19 juni till 4 augusti 2014. Den grupp av rådgivare som kommunen
kontrakterat har även den lämnat sina synpunkter.
Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen
Följande yttrande är en sammanställning och bearbetning av inkomna synpunkter.
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Enskilda frågor som lyfts fram i olika yttranden har beaktats, utan att påtala att en viss
synpunkt kommit från en specifik remissinstans. Sammanställning av de inkomna
yttrandena finns redovisade i beslutsunderlag.
Programmet som helhet
Dimensioneringen och möjligheterna till flexibelt nyttjande av de nya lokalerna bedöms
som väl genomarbetat och anpassat dels till nuvarande situation och med möjligheter till
framtida expansion.
Programmet innehåller många goda kvaliteter och lyfter och konkretiserar visionen som
är framtagen. Placeringen av de olika ingående delarna (Isrinken, Centrumbyggnaden &
kunskapshuset) är goda förslag på placering utifrån visionen om ett mer levande
centrum och ökade aktiviteter under både dagtid och kvällstid. Förslaget skapar även
många mötesplatser för många olika grupper och intressen, vilket kan kopplas till
kommunens målsättning för social hållbarhet. Förslaget kopplas även till kommunens
ekonomiska hållbarhetsmål då placeringarna kan bidra till samnyttjande av lokaler
vilket genererar driftfördelar.
Placeringen av Isrinken ses som problematisk utifrån uppförande och driftperspektiv.
Denna placering bidrar även till svårigheter vad beträffar trafikflöden och parkeringslösningar. Föreslagen Isrinkslösning bedöms som byggtekniskt komplicerad och
kostsam, uppförandet kommer utifrån detta troligen även bli tids- och arbetskrävande,
samt då förslaget kräver att delar av kvarteret Eken rivs och nya placeringar och flytt av
nuvarande funktioner är nödvändiga.
Utformningen av den yttre miljön i centrum har stor betydelse för att skapa ”livet
mellan husen ” och måste belysas i genomförandet av programmet.
Det regionala perspektivet
De föreslagna byggnationerna måste sättas in i ett regionalt samhällsutvecklingsperspektiv för att nå de önskade resultaten, där tillgänglighet till LTU (Luleå tekniska
universitet), myndigheter, regionens näringsliv m.fl. har stor betydelse.
Trafik – parkeringar – Gång och cykel
Parkeringsprincipen som presenteras bedöms kunna fungera på vissa delar men inte som
övergripande lösning för centrum. Parkeringslösningen är problematisk utifrån
Gällivares klimat och gatustruktur och innebär även svårigheter ur trafikflödes- och
trafiksäkerhets synpunkt. Mängden gatuparkeringar enligt förslaget påverkar även
upplevelsen av gaturummet och karaktären gällande gestaltning.
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Trafikflödet i centrum som helhet behöver studeras och även i relation till omgivande
områden (resecentrum, andra sidan, Nya Repisvaara Dundret, mm). Trafikflöden
inkluderat gång-och cykel transport främst nord/sydlig koppling bör ses över. Detta
påverkar bland annat hur trafikslagen bör ledas genom centrum. Tillgängligheten för
gång och cykeltrafiken, till och inom centrum bör utredas närmare.
Förslag till att genomkorsa torget med trafik är tveksam då detta innebär att torgets
funktion och användning som mötesplats blir sämre, mindre trygg och tillgänglig ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv. Det är dock positivt sett ur ett näringslivsperspektiv med
ökad närhet till affärer/service. Ett alternativ är att endast tillåta kollektivtrafik över
torget. Det är också positivt att torget tangeras av biltrafik på dess östra och/eller västra
sida. Biltrafik mellan centrumbyggnaden och kvarteret Cedern kan också övervägas.
Handel/besöksnäring
Genom utformning av fungerande trafik-/parkeringslösningar i centrum där tillgängligheten med bil, tåg, cykel och gående ökar skapas goda förutsättningar för att stärka
handeln och besöksnäringen. Stråket Dundret- resecentrum- centrum är viktigt att lyfta
fram som en profilfråga i det nya Gällivare.
Platser
Offentliga platser behöver definieras/skapas runt byggnaderna för att få liv i utemiljön.
Den viktigaste platsen av dessa är torget. Mötesplatser ska kunna fungera både vinter
som sommartid.
Döda ytor och fasader
I fortsatt arbete med centrum är det viktigt att beakta utformning, entréers och
funktioners placering. Vad som placeras nära torg och i gatunivå är viktigt för att
undvika att skapa döda ytor och kvarter. Trygghetsskapande åtgärder bör även beaktas
i planeringen.
Gestaltning och uttryck
De nya byggnaderna i centrum och speciellt centrumbyggnaden behöver utformas med
en hög arkitektonisk kvalitet för att utrycksmässigt skapa en unik byggnad som kan bli
ett signum och sätta Gällivare på kartan. Gestaltning av gaturum, offentliga platser,
utemiljö och rörelsestråk är viktiga delar som även uttrycksmässigt bidrar till att uppfylla visionen. En god gestaltning och uttryck skapar attraktivitet, goda livsmiljöer och
trygghet för olika grupper och bidrar till den sociala hållbarheten.
Isrink/hall
Föreslagen placering av isrinken i förlängning av Vassara torg och i del av kvarteret
Eken är en av åtgärderna för ett ökat liv och attraktion i centrum. Placeringen medför
dock svårigheter som måste tas i beaktande, varför samhällsbyggnadsförvaltningen är
|
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tveksam till dess placering. Utformningen och placeringen är en komplex lösning som
medför en längre genomförandetid och kostsam för att vara en Ishall. Placeringen förpliktigar att man löper linan ut och inte bantar ner lösningen i ett senare skede, då det
skulle bli förödande för centrum.
Den föreslagna lösningen med nedgrävd ishall och gräskupol/tak bör inte ses som enda
lösningen. Om genomförandet visar sig vara för kostsamt eller tekniskt komplicerat får
andra alternativ beaktas. Placering av verksamhetslokaler/affärer/kontor i markplan
längs Hantverkaregatan och Östra Kyrkallén är viktigt för att ge liv åt kvarteret och
centrum.
Placeringen av Isrinken/hallen innebär att den befintliga trafikstrukturen längs Västra
Kyrkallén bryts och medför stora förändringar i trafikstrukturen för hela centrum. För
slaget resulterar även i ett ökat parkeringsbehov i centrum speciellt om hallen även ska
användas till större evenemang.
Centrumbyggnaden (Sport och kulturhus)
Byggnadens innehåll och funktion är en viktig beståndsdel i centrum som mötesplats för
många olika åldrar och intressen.
Byggnadens funktioner och placeringen av dessa i byggnaden bör beaktas så att både
innemiljön och den yttre miljön blir levande. Mötesplatser i koppling till entréer är
viktiga liksom koppling mellan det inre och yttre stadsrummet. Rörelsestråk
till/runt/igenom denna är viktigt då det annars riskerar att bildas baksidor, döda
ytor/fasader vilket leder till otrygghet.
Kunskapshus
Förslaget av placeringen av kunskapshuset är samhällsbyggnadsförvaltningen positiv
till, funktionen genererar dagtid ett mer levande centrum och då det ger möjlighet till
samnyttjande av lokaler i centrumbyggnaden. Förslaget resulterar även i fler ungdomar i
centrum vilket ses som positivt.
Förslaget preciserar inte utemiljö för skolan, parken i Vassaratorgs förlängning skulle
eventuellt kunna lösa behovet av utemiljö för rast. Finns behov av sport och uteaktiviteter i koppling till kunskapshuset bör detta beaktas i parkutformningen eller på
annan plats. Nyttjas parken och torget av skolan genererar det mer liv och rörelse i
centrum men påverkar även dess utformning.
Kunskapshuset kommer att stå tomt stora delar av sommaren samt ev. kvällstid. För att
området och stråken runt kvarteret inte ska riskera att kännas otryggt, bör fler verksamheter, flexibelt nyttjande av lokalerna i kvarteret och andra åtgärder beaktas.
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 181 (195)
2014-09-29
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kopplingar/ fortsatt arbete
Programmets förslag till placeringar av funktioner skapar en stärkt centrumkärna och en
viktig målpunkt. Programmets olika förslag måste dock kopplas till övrig utveckling till
följd av samhällsomvandlingen.
Arbete pågår för närvarande på samhällsbyggnadsförvaltningen med bl.a. följande utredningar som berör det presenterade förslaget:
- Vit-och grönstruktur, stråk, belysning och gestaltningsfrågor genom Samhällsbyggnads förvaltningen och service- och teknik förvaltningen. Uppdraget utlagt till
LTU m.fl.
- Trafikstrategi innefattande såväl övergripande policyfrågor, som utredning av trafikoch parkeringsfrågorna i centrum, farligt godstransporter, mm. Uppdrag utlagt på
WSP infrastrukturkonsulter.
- Profilerings-/gestaltningsprogram för centrum och tätorten, där gestaltningen av
centrum är en vital del. Uppdraget utlagt på MAF arkitektbyrå.
- Utredning om en linbana mellan resecentrum och Dundret.
- Köp av mark i centrum för att förverkliga programmets förslag.
- Diskussioner med exploatörer om konkreta projekt för bostadsbyggande i centrum.
Det fortsatta arbetet med ”programmet för verksamhetslokaler i Centrum” bör, för att
uppnå de integrationer som krävs, fortgå med Samhällsbyggnadsförvaltningen som
ansvariga. Fortsatta utredningar kan leda till att vissa korrigeringar av programmet kan
bli nödvändiga.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av förslaget har ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget har positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta programmet avseende kunskapshuset och centrumbyggnaden,
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att ej anta programmet avseende ishallen med den föreslagna placeringen och
utformningen,
att ishallen placeras på norra sidan av Parkgatsleden, inom Sjöparksområdet.
Beslutsunderlag
1. Program för centrala Gällivare.
2. Sammanställning inkomna remissyttranden.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-16 § 128.
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-08-28 § 68.
5. Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 158.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Margareta
Henricsson (ns) och Bror Wennström (skp),
att anta programmet avseende kunskapshuset och centrumbyggnaden,
att ej anta programmet avseende ishallen med den föreslagna placeringen och
utformningen,
att ishallen placeras på norra sidan av Parkgatsleden, inom Sjöparksområdet.
Dagmar Nyman (mp) yrkar
avslag till förslag till beslut.
Birgitta Larsson (s) deltar inte i beslutet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag mot Dagmar Nymans förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m fl förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Lars Alriksson m fl röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Dagmar Nyman röstar Nej.
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Efter företaget upprop finner ordföranden att 16 Ja-röster, 1 Nej-röster har avgetts och
21 avstår. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Lars Alriksson m fl.
Voteringslista bilägges protokollet.
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KS/2013:665 -045
§ 103
Preskriptionsavbrott avseende Gällivare kommuns borgensförbindelse till
Kommuninvest i Sverige AB
Kommunfullmäktige beslutar
att Gällivare kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 1 april 2005
(”Borgensförbindelsen”), vari Gällivare kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Gällivare kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer samt
att utse Tommy Nyström och Göran Sandström att för kommunens räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.
Bakgrund
Gällivare kommun är en av idag ca 280 medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Gällivare kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 1 april 2005.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks.
Giltighetstiden för Gällivare kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att
löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i
Föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är
det av mycket stor vikt att Gällivare kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid
löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat
sådan bekräftelse av borgensförbindelsen (”Bekräftelsen”). När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Ekonomiska konsekvenser
Fortsatt fördelaktig finansiering av kommunkoncernens upplåningsbehov.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Gällivare kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 1 april 2005
(”Borgensförbindelsen”), vari Gällivare kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Gällivare kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer samt
att utse Tommy Nyström och Göran Sandström att för kommunens räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.
Beslutsunderlag
1. Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 § 124.
3. Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 160.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Jeanette Wäppling
(v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Dagmar Nyman (mp)
att Gällivare kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 1 april 2005
(”Borgensförbindelsen”), vari Gällivare kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Gällivare kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer samt
att utse ordförande i kommunstyrelsen och ekonomichefen att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Birgitta Larsson m fl förslag.
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KS/2014:416 -102
§ 104
Fyllnadsval av ersättare i service- och tekniknämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdraget som ersättare i service- och tekniknämnden lämnas vakant.
Bakgrund
Föreligger fyllnadsval efter Ove Kalander (s) som avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
service- och tekniknämnden. Kommunfullmäktige har den 19 maj 2014 § 74 entledigat
Ove Kalender.
Kommunfullmäktige beslutade 25 augusti 2014 att ärendet lämnas öppet till kommunfullmäktiges sammanträde 29 september 2014.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att uppdraget som ersättare i service- och tekniknämnden lämnas vakant.
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 187 (195)
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GÄLLIVARE KOMMUN
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KS/2014:417 -102
§ 105
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden lämnas vakant.
Bakgrund
Föreligger fyllnadsval efter Ove Kalander (s) som avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktige har den 19 maj 2014 § 73 entledigat
Ove Kalender.
Kommunfullmäktige beslutade 25 augusti 2014 § 89 att ärendet lämnas öppet till
kommunfullmäktiges sammanträde 29 september 2014.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden lämnas vakant.
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 188 (195)
2014-09-29
GÄLLIVARE KOMMUN
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KS/2014:242 -102
§ 106
Fyllnadsval av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdraget som ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden lämnas vakant.
Bakgrund
Val av ersättare till barn-, utbildning- och kulturnämnden efter Rose-Marie Norlin (s).
Kommunfullmäktige beslutade den 7 april 2014 § 54 att lämna ärendet vakant. Föreligger fyllnadsval.
Kommunfullmäktige beslutade 25 augusti 2014 § 90 att ärendet lämnas öppet till
kommunfullmäktiges sammanträde 29 september 2014.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att uppdraget som ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden lämnas vakant.
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 189 (195)
2014-09-29
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KS/2014:415 -102
§ 107
Fyllnadsval av ersättare i TOP bostäder AB
Kommunfullmäktige beslutar
att Michael Martinsson väljs till ersättare i TOP bostäder fram till och med bolagsstämman som sker 2015.
Bakgrund
Föreligger val av ersättare till TOP bostäder AB efter Eva Alriksson (m).
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att Michael Martinsson väljs till ersättare i TOP bostäder fram till och med bolagsstämman som sker 2015.
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/2013:351 -332
§ 108
Motion av Karl-Erik Taivalsaari (v), Katinka S Apelqvist (v), Henrik Lehtipalo (v)
och Stig Eriksson (v) - Återanläggande av lekplats i Östra Malmberget
Kommunfullmäktige beslutar
att hänskjuta motionen till arbetet med den pågående utvecklingsplanen östra
Malmberget och att motionen därmed är besvarad.
Bakgrund
Karl-Erik Taivalsaari (v), Katinka S Apelqvist (v), Henrik Lehtipalo (v), Stig Eriksson
(v) har inkommit med motion ang. återanläggande av lekplats på grönytan nedanför
Tallgatan.
Kommunen upprättar f.n. en utvecklingsplan för östra Malmberget för övergripande
inriktning och strategi för utveckling av området. Placering av grönytor och lekplatser
omfattas av utvecklingsplanen.
Miljökonsekvenser
Inga kända miljökonsekvenser i dagsläget.
Ekonomiska konsekvenser
Anläggning av ny lekplats får ekonomiska konsekvenser i såväl anläggningsskedet som
driftskede. Kostnad för anläggande av kommande lekplatser i området utreds på ett
översiktligt sätt i utvecklingsplanen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Åtgärden berör barn och ungdomar. Det är av vikt att lekplatsen placeras på lämplig
plats med hänsyn taget till tillgänglighet, säkerhet, trivsel osv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att hänskjuta motionen till arbetet med den pågående utvecklingsplanen östra
Malmberget och att motionen därmed är besvarad.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 191 (195)
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Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-02 § 251.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-08-28 § 70.
4. Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 161.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar
att hänskjuta motionen till arbetet med den pågående utvecklingsplanen östra
Malmberget och att motionen därmed är besvarad.
Propositionsordning
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Karl-Erik Taivalsaaris förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 192 (195)
2014-09-29
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KS/2014:17 -101
§ 109
Delgivningar
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningslistan till handlingarna.
Bakgrund
1.
KS 2014:47/750
Socialförvaltningen har den 18 augusti 2014 rapporterat efter andra kvartalet 2014 i
enlighet med bestämmelserna i 16 kap 6 f-h §§ SoL samt bestämmelserna i 28 f-h §§
LSS ej verkställda gynnande beslut.
2.
KS 2014:490/007
Revisorerna har den 1 september 2014 inkommit med ett slutdokument gällande
granskning av biblioteksverksamheten, inklusive skolbibliotek.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 193 (195)
2014-09-29
GÄLLIVARE KOMMUN
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KS/2014:367 -107
§ 110
Interpellation av Lars Alriksson (m) angående rekrytering av VD till TOP
bostäder AB
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Lars Alriksson (m) har inkommit med en interpellation till TOP bostäders ABs
ordförande Berne Sehlberg gällande rekrytering av ny VD.
Kommunfullmäktige beslutade 25 augusti 2014 § 92 att interpellationen får ställas och
interpellationen besvaras vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.
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KS/2014:366 -450
§ 111
Interpellation av Bernt Nordgren (ns) angående Kavahedens Återvinningscentrals
öppettider
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Bernt Nordgren (ns) har inkommit med en interpellation till ordförande i service- och
tekniknämnden angående Kavahedens Återvinningscentrals öppettider.
Kommunfullmäktige beslutade 25 augusti 2014 § 93 att interpellationen får ställas och
interpellationen besvaras vid kommunande kommunfullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 195 (195)
2014-09-29
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KS/2014:18 -101
§ 112
Motioner 2014
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Inga motioner har inkommit.
/
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-09-29
Ärenden: §§ 100 - 112

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 102
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Alriksson, Lars

M

N

X

Nordvall Hedström, Monica

M

N

X

Alriksson, Eva

M

F

Wahlström, Anna Maria

M

F

Josefsson, Ingrid

M

N

Nilsson, Fredrik

M

F

Ringvall, Benny

M

N

X

Nyström, Tommy

S

N

A

Nilsson, Tomas

S

N

A

Israelsson, Lena

S

N

A

Larsson, Birgitta

S

N

A

Axelsson, Roland

S

F

Poromaa, Rita

S

F

Johansson, Börje

S

F

Normark, Ulf

S

N

A

Vågman, Siv

S

N

A

Tina, Kent

S

F

Lindberg, Lena

S

N

A

Pohjanen, Margareta

S

N

A

Eriksson, Nina

S

N

A

Eriksson, Gunnel

S

N

A

Nirlén, Roland

S

N

A

Åhlén, Maria

S

F

Sundelin, Johannes kl. 13.00 - 14.40,
§§ 100 - 110

S

N

Karlsson, Cora

S

F

Öqvist, Frank

S

N

X

A

A
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SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-09-29
Ärenden: §§ 100 - 112

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 102
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Sehlberg, Berne

S

N

Mikael Alldén

S

F

Eriksson, Stig

V

N

X

Wäppling, Jeanette

V

N

X

Taivalsaari, Karl-Erik

V

N

X

Dimitri, Iris

V

F

Lehtipalo, Henrik

V

N

Sundqvist-Apelqvist, Katinka

V

F

Kult, Terttu

V

F

Nyman, Dagmar

MP

N

Wennström, Bror

SKP

N

X

Olofsson, Fredric

SKP

N

X

Nordgren, Bernt

NS

N

X

Henricsson, Margareta

NS

N

X

Olsson, Lena

SD

F

A

X

X
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Datum: 2014-09-29
Ärenden: §§ 100 - 112

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 102
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Korzunowicz, Piotr

EJ VALBAR!

Wahlström, Per

M
M

F

M

T

X

Wessel, Rolf

M

T

X

Persson Sammelin, Clary

S

T

A

Ärlebrand, Steve

S

T

A

Norlin, Rose-Marie

S

T

A

Rantapää, Mats

S

T

A

Markström,Ulf

S

F

Eriksson, Eva

S

T

A

Sandvärn, Brittmari

S

T

A

Wennström, Ivan

S

F

Godolidis, Atanasios

S

T

Monica Öjemalm N kl. 13.00 – 14.40
T kl. 14.40 – 15.30 §§ 111 - 112

S

T

Lars Erik Johansson

S

F

Haarala, Ove

V

T

X

Lehtipalo, Ann-Christin

V

T

X

Henriksson, Janete

V

F

Lyckholm, Eva-Lena

V

F

Camilla Fors

MP

F

Lampinen, Håkan

MP

F

SKP

F

Martinsson, Mikael

Isaxon, Gun

kl. 13.00 – 14.15,
§§ 100 - 102

A
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Ersättare
Eslund, John

SKP

F

Krigsman, Tommy

NS

N

Backefalk, Peter

NS

F
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