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KS/2014:15 -007
§ 146
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 revisor, informerar fullmäktige om revisorernas uppdrag.
Informerade även om tre revisionsrapporter gällande verkställighet om fullmäktiges
beslut, integrationsarbete och biblioteksverksamheten.
Revisionsrapporterna finns på kommunens hemsida.
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KS/2014:16 -100
§ 147
Information angående samhällsomvandlingen
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar kommunchefen
om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.
Föreligger ingen information vid dagens sammanträde.
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KS/2014:665 -006
§ 148
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att annons om uppgift och tid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2015-2018
ska införas i Norrländska Socialdemokraterna (NSD) och Norrbottens Kuriren,
att kommunfullmäktiges kungörelse i sin helhet ska införas under Gällivare kommuns
sidor i Kometen, samt på kommunens hemsida www.gallivare.se.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 5 kap § 10 ska kommunfullmäktige besluta om i vilka ortstidningar kommunfullmäktiges annons ska införas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att annons om uppgift och tid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2015-2018
ska införas i Norrländska Socialdemokraterna (NSD) och Norrbottens Kuriren,
att kommunfullmäktiges kungörelse i sin helhet ska införas under Gällivare kommuns
sidor i Kometen, samt på kommunens hemsida www.gallivare.se.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 244.
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KS/2014:324 -003
§ 149
Revidering av Arvodesreglemente för Gällivare kommun 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att i bilaga 1.f ändra till kommunalråd/ordförande 0,9, kommunalråd/vice ordförande
0,9,
att anta upprättat förslag till revidering av Arvodesreglemente, bilaga 1 och 3 samt
tillägg gällande omställningsstöd och pension för förtroendevalda för Gällivare
kommun,
att bilaga 5, 8d, tredje att-satsen ska vara 4,5 %,
att under § 11, ersättare stycke a; ändra under mening två ”det första mandatet i
fullmäktige berättigar till 100 timmar per år. Resterande mandat berättigar till
25 timmar per år,
att förändringarna gäller från och med 1 januari 2015.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade om nya föreskrifter för partistöd med anledning av
ändringar i Kommunallagen 2014-02-01. I samband med detta har även Arvodesreglementet för Gällivare kommun setts över. Även bilaga 1 ”Beloppsbilaga” och 3
”Insyns-/gruppledararvode fr.o.m. 1 januari 2015” har reviderats på grund av ny
mandatfördelning i kommunfullmäktige samt ändring av inkomstbasbeloppet (Ibb) från
och med 1 januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-13 § 159 att återremittera ärendet
för fortsatt beredning, att gruppledarna i kommunfullmäktige utses till arbetsgrupp och
att ärendet beslutas i kommunfullmäktige den 8 december 2014.
Kommunfullmäktiges gruppledare har vid en träff den 21 oktober 2014 gått igenom
arvodesreglementet samt föreslagit revideringar inför mandatperioden 2015-2018.
Närvarande var gruppledare från Moderaterna, Socialdemokraterna, Malmfältens väl,
Norrbottens sjukvårdsparti och Miljöpartiet de gröna. Gruppledarna från Vänsterpartiet
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och Sverigedemokraterna hade meddelat förhinder. Sverigedemokraterna meddelade
sina synpunkter inför träffen via mail.
Gällande bilaga 1 ”Beloppsbilaga” fanns två uppfattningar angående kommunalråd och
kommunstyrelsens vice ordförande. Socialdemokraterna anser att det även under
kommande mandatperiod skall finnas ett kommunalråd, arvoderad med 1,0 Ibb/månad,
samt en vice ordförande i kommunstyrelsen, arvoderad med 0,8 Ibb/månad.
Moderaterna, Malmfältens väl, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Sverigedemokraterna anser att det borde finnas två kommunalråd som vardera är
arvoderade med 0,9 Ibb/månad.
Gällande bilaga 3 ”Insyns-/gruppledararvode” anser alla partier som närvarade vid
träffen att det behövs ett förtydligande avseende vilka som har rätt till insyns- och
gruppledararvode samt att alla partiers mandatfördelning och eventuella grundstöd och
mandatstöd skall redovisas i bilagan. Förslag med förtydligande kan ses i bilaga 3.
Förslag till revidering
För att undvika missförstånd föreslås ett förtydligande i § 3g. Jämförelsetabellen visar
endast nuvarande formulering och föreslagen ändring i berörd paragraf samt kommentar
f). Förslag till ny bilaga 1 och 3 visas i beslutsunderlag 2.
I bilaga 3 har textraden ” Insyns-/grupparvode utgår till det/de parti/er som ej innehar
något heltidsarvoderat uppdrag” lagts till.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till revidering av Arvodesreglemente, bilaga 1 och 3 samt
tillägg gällande omställningsstöd och pension för förtroendevalda för Gällivare
kommun,
att förändringarna gäller från och med 1 januari 2015.
Beslutsunderlag
1. Jämförelsedokument.
2. Förslag bilaga 1 och 3.
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3. Förslag till nytt Arvodesreglemente inklusive bilagor.
4. Tillägg till revidering av Arvodesreglemente med förtydligande.
5. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 236.
Yrkande
Eva Alriksson (m) yrkar med instämmande av Joakim Nordstrand (mp) Pernilla
Fagerlönn (v), Eric Palmqvist (sd), Bror Wennström (mav), Bernt Nordgren (ns) och
Fredric Olofsson (mav)
att i bilaga 1.f ändra till kommunalråd/ordförande 0,9, kommunalråd/vice ordförande
0,9,
att anta upprättat förslag till revidering av Arvodesreglemente, bilaga 1 och 3 samt
tillägg gällande omställningsstöd och pension för förtroendevalda för Gällivare
kommun,
att bilaga 5, 8d, tredje att-satsen ska vara 4,5 %,
att under § 11, ersättare stycke a; ändra under mening två ”det första mandatet i
fullmäktige berättigar till 100 timmar per år. Resterande mandat berättigar till
25 timmar per år,
att förändringarna gäller från och med 1 januari 2015.
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (s) och Mats Rantapää
(s)
att anta upprättat förslag till revidering av Arvodesreglemente, bilaga 1 och 3 samt
tillägg gällande omställningsstöd och pension för förtroendevalda för Gällivare
kommun,
att tillägg i bilaga 3 om att under insyns-/gruppledare § 4 insyns/-grupparvode utgår till
det/de partier som ej innehar någon kommunalrådspost, dvs kommunstyrelsens
ordförande samt kommunstyrelsens vice ordförande,
att förändringarna gäller från och med 1 januari 2015.
Propositionsordning
Ordförande ställer Eva Alriksson m fl förslag mot Birgitta Larsson m fl förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Eva Alriksson m fl
förslag.
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KS/2014:642 -006
§ 150
Sammanträdesplan 2015
Kommunfullmäktige beslutar
att anta sammanträdestidplan 2015.
Bakgrund
Sammanträdestidplan för 2015 har planerats utifrån beslutad verksamhetsprocess,
antagen av kommunstyrelsen den 27 oktober 2014 § 191. Planen är utarbetad i samverkan med ekonomi och kvalitetsutvecklaren.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag på nio kommunfullmäktigesammanträden vilket innebär en ökad kostnad för
2015. 2012-2013 var det nio sammanträden och 2014 blir den enligt planeringen
8 sammanträden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta sammanträdestidplan 2015 för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Sammanträdestidplan 2015.
2. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 224.
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KS/2014:525 -866
§ 151
Regler för konstnärlig utsmyckning
Kommunfullmäktige beslutar
att under § 5 Kommunal konstnärlig utsmyckning, stycke 4 ska miljö- och byggnämnden tas bort och kommunstyrelsen läggas till,
att anta upprättat förslag till nytt kommunövergripande styrdokument "Regler för
konstnärlig utsmyckning",
att upphäva tidigare beslut 1970-04-06 § 75 angående "Regler för konstnärlig utsmyckning".
Bakgrund
Vid en översyn av Gällivare kommuns dokumentsamling uppmärksammades behovet
av en revidering av styrdokumentet Regler för konstnärlig utsmyckning. De nuvarande
reglerna antogs av kommunfullmäktige 1970-04-06 § 75. Även miljö- och byggnämnden har sett behovet av att anta nya riktlinjer gällande konstnärlig utsmyckning i
offentliga stadsrum inom detaljplanelagt område inom Gällivare kommun. Miljö- och
byggnämndens riktlinjer antogs av nämnden 2013-10-24 § 139.
Förslag har upprättats där de nuvarande kommunövergripande riktlinjerna från 1970
samt miljö- och byggnämndens nyligen framtagna riktlinjer har förts samman i ett och
samma kommunövergripande dokument.
I dokumentet "Jämförelse" jämförs de två nuvarande dokumenten med förslag på nytt
gemensamt dokument. I vänstra spalten visas första nuvarande riktlinjer från miljö- och
byggnämnden och efter det nuvarande kommunövergripande "Regler för konstnärlig
utsmyckning", se beslutsunderlag 1.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att under § 5 Kommunal konstnärlig utsmyckning, stycke 4 ska miljö- och byggnämnden tas bort och kommunstyrelsen läggas till,
att anta upprättat förslag till nytt kommunövergripande styrdokument "Regler för konstnärlig utsmyckning",
att upphäva tidigare beslut 1970-04-06 § 75 angående "Regler för konstnärlig utsmyckning".
Beslutsunderlag
1. Jämförelse.
2. Förslag "regler för konstnärlig utsmyckning".
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 172.
4. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 232.
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KS/2014:633 -024
§ 152
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL
Kommunfullmäktige beslutar
att anta bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL att
gälla fr o m 2015-01-01,
att utse kommunstyrelsen som pensionsmyndighet,
att under förutsättning att bestämmelserna antas, uppdra till nämnd- och utredning att
tillsammans med personalenheten revidera arvodesreglemente för Gällivare kommun,
att uppdra till personalenheten att utarbeta riktlinjer för pension och omställningsstöd.
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har beslutat om en ny modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas i
kommuner, landsting och regioner från och med valen 2014.
Utformningen av bestämmelserna baseras på livsinkomstprincipen och arbetslinjen.
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för en förtroendevald att förena arbetsliv
och uppdrag och bestämmelserna är därmed anpassade till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för
anställda på arbetsmarknaden i övrigt.
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett
(eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. OPF-KL är indelat i omställningsstöd
och pensionsbestämmelser. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår
2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått), även om den förtroendevalda tillträder ett
nytt uppdrag hos kommun eller region/landsting. För dessa gäller även fortsättningsvis
tidigare pensionsbestämmelser enligt PRF-KL. Bestämmelserna i OPF-KL gäller för
förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommun eller region/landsting på heltid eller
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Att betydande del
anges till 40% är en uttolkning av kommunallagen.
Omställningsbestämmelserna förutsätter aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Syftet är att öka möjligheter
för personer att kunna gå vidare i karriären efter förtroendeuppdrag, vilket följer arbets
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linjen. Omställningsstöd beslutas individuellt och samordnas med andra förvärvsinkomster.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stor utsträckning pensionsavtalet
AKAP-KL som gäller för anställda. Ålderspensionsintjänandet baseras på livsinkomstprincipen. Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderpension och sjukpension. I
bestämmelserna har tillförts ett efterlevandeskydd och familjeskydd. Pensionsgrundande
inkomst begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet för anställda till 30 inkomstbasbelopp. I pensionsgrundande inkomst ingår den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. För rätt till sjukpension gäller
samma regler som tidigare, dvs att avgången är en följd av sjuk- eller aktivitetsersättning enligt Socialförsäkringsbalken. Sjukpension gäller endast för förtroendevald
med uppdrag på heltid eller betydande andel av heltid.
Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. För att förenkla
hanteringen finns inte heller några övergångsbestämmelser.
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Det förutsätts att fullmäktige utser en särskild ”pensionsmyndighet” dvs kommunstyrelsen eller en nämnd som har till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och
omställningsbestämmelserna.
Ekonomiska konsekvenser
Pensionsavgiften för nya förtroendevalda som tillträder uppdrag efter 1 januari 2015
uppgår till 4,5 % jämfört med 3,5 % i nuvarande pensionsbestämmelser. Omställningsstöd är svårberäknat eftersom detta beslutas individuellt.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL att
gälla fr o m 2015-01-01,
att utse kommunstyrelsen som pensionsmyndighet,
att under förutsättning att bestämmelserna antas, uppdra till nämnd- och utredning att
tillsammans med personalenheten revidera arvodesreglemente för Gällivare kommun,
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att uppdra till personalenheten att utarbeta riktlinjer för pension och omställningsstöd.
Beslutsunderlag
1. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL).
2. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL).
3. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 235.
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KS/2014:463 -106
§ 153
Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
2013
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.
Bakgrund
En ny kollektivtrafiklag trädde i kraft den 1 januari 2012 och en regional kollektivtrafikmyndighet för Norrbottens län bildades som svarar för de uppgifter som enligt
lag eller författning åläggs regionala kollektivtrafikmyndigheter. Myndigheten är
organiserad i form av ett kommunalförbund med landstinget och länets samtliga
kommuner.
Enligt förbundsordningen ska revisorerna granska förbundets verksamhet och lämna en
revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet.
Revisorerna har skickat ut revisionsberättelse och granskningsrapporter till medlems
kommunernas/landstingets fullmäktige. Revisorerna tillstyrker att respektive
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
I årsredovisningen för 2013 finns även redovisning över Norrtåg AB och AB Transito,
som Norrbottens läns landsting ansvarig för.
Ekonomiska konsekvenser
Inga negativa kosekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.
Beslutsunderlag
1. Missiv, Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, 2014-08-22.
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2. Årsredovisning RKM 2013 .
3. Revisionsberättelse och granskning RKM 2013 .
4. Granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2013.
5. Granskningsrapport i Norrtåg AB 2013.
6. Granskningsrapport Transitio AB 2013.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 174.
8. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 237.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alriksson 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/2014:264 -041
§ 154
Lapplands kommunalförbund, delårsrapport år 2014
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport 2014-06-30.
Bakgrund
Sammanfattningsvis har Lapplands kommunalförbund (LKF) en god måluppfyllelse på
verksamhetsmålen. Antingen är målen redan uppfyllda eller är på väg att uppfyllas
under andra halvåret.
Förbundet uppvisar som väntat ett negativt delårsresultat vilket årligen påverkas av
ferielöneskulden, men totalt sett ligger utfallet 675 tkr bättre än den periodiserade
budgeten. Prognosen tyder på att LKF kommer att få ett positivt årsresultat på 500 tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport 2014-06-30.
Beslutsunderlag
1. Lapplands kommunalförbunds direktion 2014-10-03 § 53.
2. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2014-06-30.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 176.
4. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 238.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport 2014-06-30.
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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KS/2014:308 -003
§ 155
Revidering service- och tekniknämndens reglemente
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag för service- och tekniknämnden,
att det nya reglementet gäller från och med 1 januari 2015.
Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-28 § 97 var service- och tekniknämndens
reglemente uppe för beslut. Förslag om nytt reglemente grundade sig på förtydliganden
angående nämndens uppdrag samt en allmän översyn med redaktionella förändringar.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen för att förslag till revidering av reglementen skall upprättas av nämnd- och utredningsenheten.
Nytt förslag till reglemente för service- och tekniknämnden är upprättat. Förändringar
som föreslås är både redaktionella och grundar sig på tidigare fattade beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag för service- och tekniknämnden,
att det nya reglementet gäller från och med 1 januari 2015.
Beslutsunderlag
1. Jämförelse.
2. Förslag till reglemente.
3. Service- och tekniknämnden 2014-11-04 § 123.
4. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 239.
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KS/2014:501 -003
§ 156
Revidering miljö- och byggnämndens reglemente
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden,
att det nya reglementet gäller från och med 1 januari 2015.
Bakgrund
Med anledning av förändringar i Plan- och bygglag (PBL) (2010:900) har förslag till
nytt reglemente för miljö- och byggnämnden upprättats. I samband med detta har även
redaktionella ändringar genomförts.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden,
att det nya reglementet gäller från och med 1 januari 2015.
Beslutsunderlag
1. Jämförelse
2. Förslag till reglemente.
3. Miljö- och byggnämnden 2014-10-30 § 73.
4. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 240.
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KS/2014:483 -003
§ 157
Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktige beslutar
att införa att kommunstyrelsen är pensionsmyndighet,
att under § 6, första och andra meningen ska stå ”Sedan val av kommunstyrelsen skett,
utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter två kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska vara kommunalråd”,
att under § 7, första stycket ska ordförande tas bort och det ska stå kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande,
att anta föreslagna revideringar av kommunstyrelsens reglemente samt
att förändringarna gäller från 1 januari 2015.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25 § 84 att komplettera kommunstyrelsens
reglemente med två meningar, se beslutsunderlag 1. Revidering av kommunstyrelsens
reglemente har även gjorts utifrån kommande lagförändringar i Plan- och bygglag
(2010:900) som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015.
Mindre redaktionella förändringar är föreslagna utifrån andra lagrum samt gällande
reglementen och uppdragsbeskrivningar i kommunen, se beslutsunderlag 2.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att anta föreslagna revideringar av kommunstyrelsens reglemente,
att införa att kommunstyrelsen är pensionsmyndighet,
att förändringarna gäller från 1 januari 2015.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-08-25 § 84.
2. Jämförelse.
3. Förslag till nytt reglemente.
4. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 241.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att införa att kommunstyrelsen är pensionsmyndighet,
att under § 6, första och andra meningen ska stå ”Sedan val av kommunstyrelsen skett,
utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter två kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska vara kommunalråd”,
att under § 7, första stycket ska ordförande tas bort och det ska stå kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande,
att anta övriga föreslagna revideringar av kommunstyrelsens reglemente samt
att förändringarna gäller från 1 januari 2015.
Birgitta Larsson (s) yrkar
att anta föreslagna revideringar av kommunstyrelsens reglemente,
att införa att kommunstyrelsen är pensionsmyndighet,
att förändringarna gäller från 1 januari 2015.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag mot Birgitta Larssons förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Jeanette Wäpplings
förslag.
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KS/2014:627 -106
§ 158
Förslag till revidering av Lapplands kommunalförbunds förbundsordning
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till förändringar i förbundsordningen för Lapplands kommunalförbund.
Bakgrund
Direktionen för Lapplands kommunalförbund (LKF) beslutade 2014-10-03 § 59
angående ny ledningsorganisation för LKF. Som en del i det beslutet föreslår
direktionen medlemskommunerna att godkänna förslag till förändringar i förbundsordningen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till förändringar i förbundsordningen för Lapplands kommunalförbund.
Beslutsunderlag
1. LKF direktions protokollsutdrag 2014-10-03 § 59.
2. Förslag till förändringar i förbundsordningen.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 180.
4. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 242.
Yrkande
Bernt Nordgren (ns) yrkar
att godkänna förslag till förändringar i förbundsordningen för Lapplands kommunal
förbund.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Bernt Nordgrens förslag.
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KS/2014:655 -041
§ 159
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar
Kommunfullmäktige beslutar
att taxa för tillfällig förvaring föreslås till 50 kr/dygn,
att taxan delegeras för beslut till service- och tekniknämnden fr.o.m. år 2016.
Bakgrund
Det är skillnad på skrotbilar och på andra övergivna bilar. Dessutom gäller olika regler
för olika sorters mark, som t.ex. statligt vägområde, kommunala gator och vanlig privat
mark. Beroende på situationen är det antingen kommunen, vägverket eller polisen som
kan bestämma att en bil ska flyttas.
Bilar som är felparkerade, område där det råder parkeringsförbud, får flyttas efter sju
dygn. Mer tungrott blir det om bilen har lämnats på helt vanlig privat mark. Då kan den
inte flyttas förrän det har gått sju dygn från det att markägaren har underrättat bilens
ägare om att bilen inte får vara parkerad på platsen.
Går det inte att få tag på ägaren får bilen inte flyttas förrän tidigast en månad efter det
att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren. Det är markägare som
måste kunna visa antingen att bilens ägare är underrättad eller att det har påbörjat försök
till underrättelse. Rör det sig däremot om en skrotbil ("fordonsvrak") behöver bilens
ägare inte underrättas innan bilen flyttas och skrotas. Ett fordonsvrak är ett fordon som
med hänsyn till sitt skick, hur länge det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.
Vem betalar kostnaderna för flytt, förvaring destruktion osv? Som huvudregel är detta
bilägarens ansvar. Går det inte att få ägaren att betala hamnar slutnotan antingen hos
kommunen eller hos markägaren själv. Kommunen står i sådana fall för att flytta och
skrota fordonsvrak. Är bilen inte ett vrak är det den som har begärt flyttning som själv
kan bli tvungen att stå för kostnaderna.
Ekonomiska konsekvenser
Under hösten 2014 har förvaltningen haft en aktiv annonsering i kometen för att minska
antalet fordonsvrak som finns på parkeringar och enskilda fastighetsägares tomter. I
annonsen har service- och teknikförvaltningen åtagit sig att hjälpa till med bortforslingen. Arbetet har gett ett gott resultat. Att aktivt arbeta med Lag (1982:129) om
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flyttning av fordon i vissa fall, och förordningen (1982:198) flyttning av fordon i vissa
fall innebär kostnader oavsett om många fordonsägare kommer att betala sin del av
kostnaden för tranporteringen eller inte eftersom det alltid uppkommer oförutsedda
kostnader där vi inte får fram chassinummer, registreringsnummer, ägaren hittas inte
eller att ägaren inte har någon inkomst. Fordonsägaren ersättningsskyldighet bestäms
särskilt för var och en av följande åtgärder.
- Transport av fordonet
- Förvaring av fordonsvrak i avvaktan på att det undanskaffas (schablontaxa per dygn)
- Skrotning eller undanskaffande på annat sätt av fordonsvrak
- Förvaring och tillsyn av fordonet på särskild uppställningsplats (schablontaxa per
dygn)
- Värdering av fordonet (endast då särskild värderingsman anlitas)
- Kungörelse om flyttning av fordonet. (Endast vid kungörelse i tidning)
Att transportera fordonsvrak kostar ca 700 kr per fordon i tätorten och cirka dubbelt så
mycket på landsbygden om man inte hittar ett sätt att samordna transporten, för fordon
som ska tillfälligt flyttas eller förvaras tillkommer kostnaderna för uppställningsplatsen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att ta bort alla övergivna fordonsvrak som finns utspridda på parkeringar, vägar och
privat mark bör vara positivt för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för tillfällig förvaring föreslås till 50 kr/dygn,
att taxan delegeras för beslut till service- och tekniknämnden fr.o.m. år 2016.
Beslutsunderlag
1. Utredning.
2. Rutiner för omhändertagande.
3. Fordonsanmälan Transportstyrelsen.
4. Protokoll alternativ 1.
5. Protokoll alternativ 2.
6. Uppmaning att flytta fordon, meddelande om fordonsflyttning.
7. Lathund rutiner.
8. Förslag taxa.
9. Service- och tekniknämnden 2014-11-04 § 124.
10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 181.
11. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 243.
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Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
att taxa för tillfällig förvaring föreslås till 50 kr/dygn,
att taxan delegeras för beslut till service- och tekniknämnden fr.o.m. år 2016.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktiges valberedning har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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KS/2014:519 -210
§ 160
Placering av ishall och utformning av Sjöparksområdet
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa placering av ishall/evenemangshall i enlighet med förslag C,
att ishall/evenemangshall utformas i enkel arkitektur med naturlig integrering i parken,
att detaljplanearbetet påbörjas omedelbart.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Protokollsanteckning
Eric Palmqvist (sd) vill få en protokollsanteckning till protokollet, se bilaga 1.
Bakgrund
Vid antagandet av program för verksamhetslokaler i centrum beslutade kommunstyrelsen att ishall/evenemangshall skulle lyftas ur programmet och alternativ placering
utredas inom Sjöparksområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med en
referensgrupp bestående av konsulter med kompetenser från olika områden inom
samhällsbyggande, genomfört en workshop och SWOT- analys av de olika förslagen på
placeringar av ishall/evenemangshall i Sjöparksområdet.
Genomförd SWOT-analys presenterar styrkor, svagheter, möjligheter och hot för de
olika placeringarna. Underlaget redovisar även en sammanställning av analysen och
förslagna placeringar presenteras i tabellform. Sammanställningen i tabellform syftar till
att tydliggöra alternativen utifrån de faktorer som uppkommit i SWOT-analysen.
Faktorerna delas in i stadsmässighet, genomförandefrågor och trafik som har varit
utgångspunkter i genomförd SWOT-analys.
I tabellsammanställingen utmärker sig två förslag på placering gällande högst antal
positiva värden. Dessa förslag representerar två olika inriktningar. Det ena med ett bra
skyltläge och tydlig koppling till centrum, det andra med koppling till parken, mindre
påverkan på omkringliggande bebyggelsestruktur och utan behov av tillfälliga övergångslösningar. Förslagen visar på möjliga lösningar för ett inriktningsbeslut gällande
ishallen/evenemangshall samt det befintliga badhuset. För dessa två förslag redovisas en
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övergripande tidplan då val av placering är avgörande för genomförandearbetet och ser
olika ut för placeringsalternativen. Förändrade förutsättningar påverkar analysen.
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 6 november 2014 § 96 att
hänskjuta ärendet till ett extra sammanträde för kommunstyrelsen i december 2014.
Programpunkter:
- Presentation av fördjupade förslag på placering
- Diskussion gruppvis
- Redovisning/slutsatser
- Hur går vi vidare?
Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av ishall/evenemangshall kommer att medföra kostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Föreslaget av placering av ishall/evenemangshall bidrar till positiva effekter för barn
och ungdomar, då centrumnära aktiviterer, mötesplatser och utbud förstärks. Behovet av
en ny ishall är idag stort då befintlig ishall är i dåligt skick.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att fastställa placering av ishall/ evenemangshall i enlighet med förslag A 1.
Beslutsunderlag
1. SWOT-analys.
2. Kommunstyrelsen 2014-12-01 § 250.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (sd), Fredric Olofsson
(mav), Jeanette Wäppling (v), Bernt Nordgren (ns), Henrik Ölvebo (mp) och Bror
Wennström (mav)
att fastställa placering av ishall/evenemangshall i enlighet med förslag C,
att ishall/evenemangshall utformas i enkel arkitektur med naturlig integrering i parken,
att detaljplanearbetet påbörjas omedelbart.
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Erik Johansson (s), Nina Eriksson (s),
Mats Rantapää (s) och Tomas Nilsson (s)
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att fastställa placering av ishall/evenemangshall i enlighet med förslag A 1.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag mot Birgitta Larsson m fl förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige 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 Birgitta Larsson m fl röstar NEJ.
Efter företaget upprop finner ordförande att 24 JA-röster och 17 NEJ-röster har avgetts.
Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars
Alriksson m fl.
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KS/2014:661 -206
§ 161
Friköp av tomträtter
Kommunfullmäktige beslutar
att se över beräkningsmodell för tomträttsavgälden med syfte att skapa en rimlig
avgäldsnivå,
att beräkningsmodellen ska presenteras senast mars 2015,
att förlänga friköpspriset för tomträtten tom 30 juni 2015, som baseras på marktaxeringsvärdet 2014.
Bakgrund
Nya taxeringsvärden för småhus kommer att gälla fr.o.m. 2015. Taxeringsvärdena
kommer att höjas kraftigt i Gällivare kommun. Detta innebär för tomträttshavarna dels
att tomträttsavgälden höjs, dels att priset för friköp av tomträtten i många fall blir fördubblad.
Kommunfullmäktige beslutade 30 mars 1998 § 56 att tomträttshavarna av småhus
erbjuds att friköpa tomträtten till en kostnad av 50 % marktaxeringsvärdet.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att se över beräkningsmodell för tomträttsavgälden med syfte att skapa en rimlig
avgäldsnivå,
att beräkningsmodellen ska presenteras senast mars 2015.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges beslut 1998-03-30 § 56.
2. Kommunstyrelsen 2014-12-01 § 251.
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Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (s), Tomas Junkka (s)
och Bernt Nordgren (ns)
att se över beräkningsmodell för tomträttsavgälden med syfte att skapa en rimlig
avgäldsnivå,
att beräkningsmodellen ska presenteras senast mars 2015,
att förlänga friköpspriset för tomträtten tom 30 juni 2015, som baseras på marktaxeringsvärdet 2014.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Jeanette Wäppling m fl förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 302 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:17 -101
§ 162
Delgivningar
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Bakgrund
Delgivningar
1.
KS 2014:636/007
Revisor Sören Engelmark har den 20 oktober 2014 inkommit med en skrivelse ang
granskning av hur anställning av ny VD för TOP bostäder AB har handlagts.
Kommunstyrelsen har den 24 november 2014 § 221 beslutat att granskningsrapporten
ska delges kommunfullmäktige.
2.
KS 2013:614/026
Förvaltningsrätten i Luleå har meddelat att de avslår överklagandet gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande att interpellation ej fick ställas.
3.
KS 2014:546/102
Länsstyrelsen har den 20 november 2014 utsett ny ledamot/ersätter i kommunfullmäktige efter Sven-Erik Nilsson (v). Ny ledamot Isabelle Öderyd (v) och ny ersättare
Ove Haarala (v).
4.
KS 2014:546/102
Länsstyrelsen har den 20 november 2014 utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Lena Nordgren (ns). Ny ersättare Göte Eriksson (ns).
5.
Revisorerna har den 24 november 2014 inkommit med en granskningsrapport gällande
Integrationsarbetet.
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KS/2014:59 -612
§ 163
Motion av Lena Lindberg (s) och Johannes Sundelin (s) - Kvalitetssäkring av byggprogrammet på Välkommaskolan
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen då ansvarsfrågan gällande gymnasieverksamheten vid
Välkommaskolan åligger Lapplands kommunalförbund.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-19 § 77 att återremittera motionen angående
kvalitetssäkring av byggprogrammet på Välkommaskolan för vidare utredning.
Välkommaskolan är organisatoriskt underställd Lapplands kommunalförbund (LKF)
som är ett samverkansorgan mellan Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala kommuner.
Ett kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person, precis som en primärkommun, och har egen rättskapacitet samt är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Därmed ligger ansvaret för gymnasieskolan utanför Gällivare kommuns
beslutsområde. Genom att ha ingått i samverkansformen kommunalförbund så har
Gällivare kommun överlåtit vården av den kommunala angelägenheten till förbundet.
Därför kan inte Gällivare kommunfullmäktige besluta om angelägenheter för gymnasieskolan utan ärenden kopplade till gymnasieskolan, dess utformning och verksamhetsinriktningar måste lyftas i gymnasienämnden eller i direktionen för LKF. Frågor rörande
kvalitetssäkring av gymnasieprogram måste lyftas till rätt instans som har mandat att
utreda och fatta beslut i frågan.
Förhållandet mellan Gällivare kommun och LKF måste vidare ses som ett förhållande
mellan vilka två kommuner som helst. Gällivare kommun kan inte göra någon skillnad
på LKF och de frågor som rör gymnasieskolan enbart för att skolan fysiskt är belägen i
Gällivare kommun. De slutsatser som kan dras är att oavsett om det är kommunen eller
LKF som skulle försälja de föreslagna småhusen, så strider det antingen mot rådande
förbundsordning eller mot den kommunala kompetensen, se vidare resonemang i
utredningen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Då verksamheten inom Välkommaskolan inte ligger inom Gällivare kommuns ansvarsområde kan inte konsekvenserna för barn och unga tas i beaktande. En kvalitetssäkring
av bygg- och anläggningsprogrammet vid Välkommaskolan är givetvis av stor betydelse
för de elever som studerar vid programmet.
Motionen har även skickats på remiss till Ungdomsrådet för att inhämta yttrande
angående hur Ungdomsrådet ställer sig till förslagen i motionen. Ungdomsrådet anser
att motionen är bra förslagen möjliggör för eleverna att säkerställa sig den praktiska och
specifika erfarenheten arbetsmarknaden efterfrågar. Även om ansvaret för gymnasieverksamheten inte faller under Gällivare kommun, så tillför yttrandet en viktig aspekt
att ta vara på om LKF väljer att arbeta vidare med och ta ställning till motionärernas
förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen då ansvarsfrågan gällande gymnasieverksamheten vid Välkommaskolan åligger Lapplands kommunalförbund.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2014-05-19 § 77.
3. Utredning.
4. LKF förbundsordning.
5. Yttrande Ungdomsrådet.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 182.
7. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 246.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att avslå motionen då ansvarsfrågan gällande gymnasieverksamheten vid Välkommaskolan åligger Lapplands kommunalförbund.
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/2014:467 -730
§ 164
Motion av Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) - Upprättande av ett
nytt handikappolitiskt program för Gällivare kommun mandatperioden 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Bakgrund
Norrbottens sjukvårdsparti har 2014-08-25 inkommit med en motion. Partiet föreslår att
uppdra åt kommunstyrelsen att ge direktiv angående upprättandet av ett nytt handikappolitiskt program, tillika styrdokument för Gällivare kommun mandatperioden 20152018, där "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" ligger
till grund.
FN konventionen "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning"
och dess tilläggsprotokoll ratificerades av Sverige i december 2008 och sedan 14 januari
2009 är Sverige bunden att följa det som står i konventionen. Sverige har i detta fall valt
att transformera konventionen, det vill säga att konventionen genomförs helt eller delvis
i lagtext. Inför ratificeringen av konventionen prövades hur väl den svenska lagstiftningen överensstämde med konventionen och regeringen kunde i propositionen
2008/08:29 "Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning" konstatera
att ratificeringen inte föranledde några förändringar i gällande lagstiftning. Konventionen är därmed förenlig med svensk lagstiftning vilken Gällivare kommun följer i sitt
arbete med funktionshinderfrågor.
Gällivare kommuns "Program för funktionshinderfrågor" för perioden 2009-07-01 –
2012-06-30 antogs av Kommunfullmäktige 2009-06-08 § 73. En uppföljning genomfördes 2010 och Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-26 § 57 att med godkännande
lägga uppföljningen till handlingarna. Efter att programmet löpt ut har arbetet med
funktionshinderfrågor fortsatt genom att perspektivet inkluderats i den folkhälsopolitiska planen 2013-2018 (KF 2012-12-17 § 166). Genom begreppet mångfald i
målområde 1 "ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer" skall
funktionshinderfrågor inkluderas i det kommunövergripande folkhälsoarbetet.
Kommunens arbete med funktionshinderfrågorna är inkluderad i det kommunövergripande folkhälsoarbetet. Kommunen har idag en folkhälsostrateg och en handikappkonsulent. Perspektivet funktionshinder är prioriterat och det finns en specifik funktion
inom kommunen som strategiskt ska arbeta med dessa frågor.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga tillkommande då arbetet redan bedrivs inom ramen för handikappkonsulentens
strategiska arbete.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med funktionshinderfrågor har förts in
i den folkhälsopolitiska planen 2013-2018 i syfte att ge det folkhälsopolitiska arbetet ett
helhetsperspektiv samt tydliggöra målsättningarna, kvalitetssäkra arbetet och systematiskt följa upp och granska arbetet med funktionshinderfrågor.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Folkhälsopolitisk plan 2013-2018.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 183.
4. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 247.
Yrkande
Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (mav), Jeanette
Wäppling (v), Bror Wennström (mav), Dagmar Nyman (mp), Lars Alriksson (m) och
Eric Palmqvist (sd)
att bifalla motionen.
Birgitta Larsson (s) yrkar
att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med funktionshinderfrågor har förts in
i den folkhälsopolitiska planen 2013-2018 i syfte att ge det folkhälsopolitiska arbetet ett
helhetsperspektiv samt tydliggöra målsättningarna, kvalitetssäkra arbetet och systematiskt följa upp och granska arbetet med funktionshinderfrågor.
Propositionsordning
Ordförande ställer Bernt Nordgren m fl förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Bernt Nordgren m fl förslag.
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KS/2014:468 -730
§ 165
Motion av Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) - Gällivare kommuns antagande och spridning av "Konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning"
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla två första att-satserna i motionen,
att tredje att-satsen är besvarad, då den i dagsläget redan är implementerad genom Rådet
för funktionshinderfrågors roll i förhållande till kommunstyrelsen, nämnder och de
funktionshindrades intresseorganisationer.
Bakgrund
Norrbottens sjukvårdsparti har 2014-08-25 inkommit med en motion angående antagande och spridning av "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning".
Sverige är sedan 14 januari 2009 bunden att följa FN konventionen "Konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning". Konventionstexten är prövad
gentemot svensk lagstiftning och enligt regeringens proposition 2008/08:29 "Mänskliga
rättigheter för personer med funktionsnedsättning" föranledde ratificeringen av konventionen inga förändringar i gällande lagstiftning. Gällivare kommun är genom svenska
statens ratificering samt gällande svensk lagstiftning tvingad att följa ratificerade konventioner, så även " Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning".
Arbetet med funktionshinderfrågor inom Gällivare kommun bedrivs genom handikappkonsulenten, Rådet för funktionshinderfrågor samt genom att funktionshinderfrågorna
inkluderats i kommunens styrmodell. Genom styrmodellen och styrkorten bryts de
kommunövergripande målen ner till nämndernas styrkort samt handlingsplaner.
Kommunfullmäktiges mål skall genomsyra hela den kommunala verksamheten och det
arbete som bedrivs på daglig basis. Då varje enhet upprättar egna handlingsplaner inför
varje år, i grunden baserade på de målsättningar Kommunfullmäktige beslutat om,
arbetar de anställda inom Gällivare kommun gemensamt och systematiskt utifrån
respektive handlingsplan för att uppfylla uppsatta mål, då även de gällande funktionshinderfrågor.
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Då anställda och medborgare inom Gällivare kommun har till skyldighet att följa svensk
lagstiftning, och därmed de lagrum som kan härledas till "Konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning", är det varje individs skyldighet att agera i
enlighet med konventionens anda. Gällivare kommun som organisation är skyldig att
följa lagstiftningen vid arbetet med kommunens övergripande målsättningar samt att de
anställda inom organisationen har en individuell skyldighet att upplysa sig om vilka
målsättningar och prioriteringar kommunfullmäktige fattat beslut om. Det leder det till
att spridningen av konventionen i dagsläget sker på ett naturligt sätt genom rådande
lagstiftning samt arbetet med kommunens interna styrmodell.
Arbetet med att inkludera funktionshindersfrågorna i styrmodellen medför att arbetet
blir kvalitetssäkrat men det visar även att funktionshindersperspektivet är en prioriterad
angelägenhet för Gällivare kommun. På daglig basis är det handikappkonsulenten som
tillsammans med Rådet för funktionshinderfrågor arbetar med funktionshindersfrågorna.
Rådet för funktionshinderfrågors ställning inom den kommunala organisationen regleras
genom dess uppdragsbeskrivning. I uppdragsbeskrivningen står följande skrivet:
"Rådet är ett samråds- och referensorgan knutet till kommunstyrelsen. Rådet är ett
informations-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare för de funktionshindrades organisationer och kommunens styrelse och nämnder."
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå första att-satsen med hänvisning till att Gällivare kommun som organisation
och arbetsgivare har en skyldighet att följa de av svenska staten ratificerade konventioner, så som "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning",
svensk lagstiftning samt att spridningen av konventionens grundtanke i dagsläget redan
sker genom kommunens styrmodell,
att avslå andra att-satsen med hänvisning till att anställda inom Gällivare kommun
arbetar efter de av Kommunfullmäktige uppsatta målen och därigenom har ett
individuellt ansvar som arbetstagare att hålla sig uppdaterad om kommunens målbild
och rådande lagstiftning samt att genom integrerandet av funktionshinderfrågorna i
styrmodellen anses tillgänglighetsarbetet vara prioriterat inom kommunens verksamheter,
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att avslå tredje att-satsen då den i dagsläget redan är implementerad genom Rådet för
funktionshinderfrågors roll i förhållande till kommunstyrelsen, nämnder och de
funktionshindrades intresseorganisationer.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Dokumentet "God tillgänglighet".
3. Uppdragsbeskrivning för Rådet för funktionshinderfrågor.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 184.
5. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 248.
Yrkande
Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric
Olofsson (mav), Dagmar Nyman (mp) och Lars Alriksson (m)
att bifalla två första att-satserna i motionen,
att tredje att-satsen är besvarad, då den i dagsläget redan är implementerad genom Rådet
för funktionshinderfrågors roll i förhållande till kommunstyrelsen, nämnder och de
funktionshindrades intresseorganisationer.
Birgitta Larsson (s) yrkar
att avslå första att-satsen med hänvisning till att Gällivare kommun som organisation
och arbetsgivare har en skyldighet att följa de av svenska staten ratificerade konventioner, så som "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning",
svensk lagstiftning samt att spridningen av konventionens grundtanke i dagsläget redan
sker genom kommunens styrmodell,
att avslå andra att-satsen med hänvisning till att anställda inom Gällivare kommun
arbetar efter de av Kommunfullmäktige uppsatta målen och därigenom har ett
individuellt ansvar som arbetstagare att hålla sig uppdaterad om kommunens målbild
och rådande lagstiftning samt att genom integrerandet av funktionshinderfrågorna i
styr-modellen anses tillgänglighetsarbetet vara prioriterat inom kommunens verksamheter,
att avslå tredje att-satsen då den i dagsläget redan är implementerad genom Rådet för
funktionshinderfrågors roll i förhållande till kommunstyrelsen, nämnder och de
funktionshindrades intresseorganisationer.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Bernt Nordgren m fl förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Bernt Nordgren m fl förslag.
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KS/2014:62 -828
§ 166
Motion av Tomas Nilsson (s) och Ulf Normark (s) - Boulebana
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan gällande en ny boulebana hänskjuts till budgetberedningen i samband med
samhällsplaneringen,
att frågan gällande upprustning av befintlig boulebana hänskjuts till service- och teknikförvaltningen, då det är en verksamhetsfråga,
att motionen därmed anses besvarad.
Bakgrund
En boulebanan är en bra social samlingsplats för människor av olika åldrar, funktionshindrade, nyinflyttade med flera att mötas på. Gällivare kommun kommer att tillfälligt
rusta upp befintlig boulebana vid Grönskolan och i samband med samhällsomvandlingen avser kommunen att se över möjligheterna att anlägga en ny boulebanan som är
godkänd för tävlingsverksamhet.
Service- och teknikämnen har i sitt yttrande (protokoll 2014-09-09 § 100) angett att
ärendet hänskjuts till budgetberedningen och budgetprocessen 2016-2018 med
beaktande av samhällsomvandlingen och centrumplanen.
Ekonomiska konsekvenser
Såväl upprustning av befintlig boulebana som anläggning av ny boulebanan får
ekonomiska konsekvenser i såväl anläggningsskedet som vid den efterkommande
driften.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Upprustning av befintlig boulebana, likväl som anläggning av ny boulebanan bedöms få
positiva konsekvenser för alla åldersgrupper.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att frågan gällande en ny boulebana hänskjuts till budgetberedningen i samband med
samhällsplaneringen,
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att frågan gällande upprustning av befintlig boulebana hänskjuts till service- och teknikförvaltningen, då det är en verksamhetsfråga,
att motionen därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts protokoll 2014-06-03 § 55.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2014-09-09 § 100.
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-11-06 § 97.
5. Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 249.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 313 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:18 -101
§ 167
Motioner 2014
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning.
Bakgrund
Följande motioner har inkommit;
Motion av Lena Lindberg (s) och Tomas Junkka (s) – Utveckling av kommunfullmäktiges arbetsformer i Gällivare kommun. KS 2014:716/003.
Motion av Paula Lohiniva (sd) och Eric Palmqvist (sd) – Insynsplatser för ökad
demokrati. KS 2014:717/003.
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KS/2014:626 -102
§ 168
Inträdesordning för ersättare 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att i den mån valet inte avser personliga ersättare skall vid förhinder för ledamöter i
styrelser och nämnder inkallas i första hand ersättare ur den frånvarande ledamotens
partigrupp i den ordning som valprotokollet utvisar,
att i andra hand inkallas ersättare från den partikonstellation den frånvarande ledamoten
tillhör, i den ordning som valprotokollet utvisar,
att i tredje hand inkallas ersättare från annan partigrupp.
Bakgrund
Föreligger val av inträdesordning för ersättare 2015-2018. Kommunfullmäktige
beslutade 2007-02-05 § 13 att i den mån valet inte avser personliga ersättare skall vid
förhinder för ledamöter i styrelse och nämnder inkallas i första hand ersättare ur den
frånvarande ledamotens partigrupp i den ordning som valprotokollet utvisar. I andra
hand inkallas ersättare från den partikonstellation den frånvarande ledamoten tillhör, i
den ordning som valprotokollet utvisar. I tredje hand inkallas ersättare från annan
partigrupp.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige
att i den mån valet inte avser personliga ersättare skall vid förhinder för ledamöter i
styrelser och nämnder inkallas i första hand ersättare ur den frånvarande ledamotens
partigrupp i den ordning som valprotokollet utvisar,
att i andra hand inkallas ersättare från den partikonstellation den frånvarande ledamoten
tillhör, i den ordning som valprotokollet utvisar,
att i tredje hand inkallas ersättare från annan partigrupp.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 3.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 315 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:610 -102
§ 169
Val av revisorer nämnder/styrelser/fullmäktigeberedningar 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Tommy Nyström (s), vakant (s), Eva Nyström (s), Sven-Erik Nilsson (v) och Rune
Hedberg (m) väljs till revisorer nämnder/styrelser/fullmäktigeberedningar,
att Tommy Nyström (s) väljs till ordförande för revisorerna,
att Sven-Erik Nilsson (v) väljs till vice ordförande för revisorerna.
Protokollsanteckning
Bror Wennström (mav) vill anföra till protokollet;
Tycker det är anmärkningsvärt att en avgående beslutsfattare i egenskap av kommunstyrelsens ordförande ska revidera sina egna klubbade beslut.
Bakgrund
Föreligger val av revisorer/nämnder/styrelser/fullmäktigeberedningar 2015-2018. Fem
revisorer, varav en ordförande och en vice ordförande skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 316 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
9.
10.
11.

S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Tommy Nyström (s), vakant (s), Eva Nyström (s), Sven-Erik Nilsson (v) och Rune
Hedberg (m) väljs till revisorer nämnder/styrelser/fullmäktigeberedningar,
att Tommy Nyström (s) väljs till ordförande för revisorerna,
att Sven-Erik Nilsson (v) väljs till vice ordförande för revisorerna.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 4.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 317 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:549 -102
§ 170
Val av kommunstyrelse 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Jeanette Wäppling (v), Lars Alriksson (m), Fredric Olofsson (mav), Henrik Ölvebo
(mp), Bernt Nordgren (ns), Benny Blom (m) 2015-2016 och Anneli Markström (v)
2017-2018 samt Birgitta Larsson (s), Thomas Nilsson (s), Maria Åhlén (s), Roland
Axelsson (s) och Tomas Junkka (s) väljs till ledamöter i kommunstyrelsen.
att Jeanette Wäppling (v) väljs till ordförande 2015-2016, Lars Alriksson (m) väljs till
ordförande 2017-2018 i kommunstyrelsen,
att Lars Alriksson (m) väljs till vice ordförande 2015-2016, och Jeanette Wäppling (v)
väljs till vice ordförande 2017-2018,
att Anneli Markström (v) väljs till ersättare 2015-2016 och Benny Blom (m) väljs till
ersättare 2017-2018 samt att Joakim Nordstrand (mp), Margareta Henricsson (ns), Gun
Isaxon (mav), Monica Nordvall Hedström (m), Pernilla Fagerlönn (v), Magnus
Johansson (s), Lena Lindberg (s), Ulf Normark (s), Clary Persson (s) och Steve
Ärlebrand (s) väljs till ersättare i kommunstyrelsen.
Bakgrund
Föreligger val av kommunstyrelse 2015-2018. Elva ledamöter och elva ersättare, varav
en ordförande och en vice ordförande skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 318 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Jeanette Wäppling (v), Lars Alriksson (m), Fredric Olofsson (mav), Henrik Ölvebo
(mp), Bernt Nordgren (ns), Benny Blom (m) 2015-2016 och Anneli Markström (v)
2017-2018 samt Birgitta Larsson (s), Thomas Nilsson (s), Maria Åhlén (s), Roland
Axelsson (s) och Tomas Junkka (s) väljs till ledamöter i kommunstyrelsen.
att Jeanette Wäppling (v) väljs till ordförande 2015-2016, Lars Alriksson (m) väljs till
ordförande 2017-2018 i kommunstyrelsen,
att Lars Alriksson (m) väljs till vice ordförande 2015-2016, och Jeanette Wäppling (v)
väljs till vice ordförande 2017-2018,
att Anneli Markström (v) väljs till ersättare 2015-2016 och Benny Blom (m) väljs till
ersättare 2017-2018 samt att Joakim Nordstrand (mp), Margareta Henricsson (ns), Gun
Isaxon (mav), Monica Nordvall Hedström (m), Pernilla Fagerlönn (v), Magnus
Johansson (s), Lena Lindberg (s), Ulf Normark (s), Clary Persson (s) och Steve
Ärlebrand (s) väljs till ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 5.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-08 § 38.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 319 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:559 -102
§ 171
Val av barn-, utbildning- och kulturnämnd 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Eva Alriksson (m), Karl-Erik Taivalsaari (v), Joakim Nordstrand (mp), Nicklas
Johansson (ns), Pernilla Fagerlönn (v), Johannes Sundelin (s), Elin Näslund (s), Lars
Gabrielsson (s), Anna-Carin Hogeland Heneskär (s) väljs till ledamöter i barn-,
utbildning- och kulturnämnden,
att Eva Alriksson (m) väljs till ordförande 2015-2016, Karl-Erik Taivalsaari (v) väljs till
ordförande 2017-2018 i barn-, utbildning- och kulturnämnden,
att Karl-Erik Taivalsaari (v) väljs till vice ordförande 2015-2016, Eva Alriksson (m)
väljs till vice ordförande 2017-2018 i barn-, utbildning- och kulturnämnden,
att Anneli Isaksson (mav), Katarina Fulford (m), Jenny Jänkänpää (mp), Magnus
Thornberg (v), Ulla Vintén (v), Eva Eriksson (s), Tomas Junkka (s), Laila Furskog (s),
Rita Poromaa (s) väljs till ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Föreligger val av barn-, utbildning- och kulturnämnden 2015-2018. Nio ledamöter och
nio ersättare, varav en ordförande och en vice ordförande skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 320 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
6.
7.
8.
9.
10.
11.

S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Eva Alriksson (m), Karl-Erik Taivalsaari (v), Joakim Nordstrand (mp), Nicklas
Johansson (ns), Pernilla Fagerlönn (v), Johannes Sundelin (s), Elin Näslund (s), Lars
Gabrielsson (s), Anna-Carin Hogeland Heneskär (s) väljs till ledamöter i barn-,
utbildning- och kulturnämnden,
att Eva Alriksson (m) väljs till ordförande 2015-2016, Karl-Erik Taivalsaari (v) väljs till
ordförande 2017-2018 i barn-, utbildning- och kulturnämnden,
att Karl-Erik Taivalsaari (v) väljs till vice ordförande 2015-2016, Eva Alriksson (m)
väljs till vice ordförande 2017-2018 i barn-, utbildning- och kulturnämnden,
att Anneli Isaksson (mav), Katarina Fulford (m), Jenny Jänkänpää (mp), Magnus
Thornberg (v), Ulla Vintén (v), Eva Eriksson (s), Tomas Junkka (s), Laila Furskog (s),
Rita Poromaa (s) väljs till ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 6.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 321 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:614 -102
§ 172
Val av socialnämnden 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Katinka Sundqvist Apelqvist (v), Marina Eriksson (m), Dagmar Nyman (mp), Bror
Wennström (mav), Kristina Forsberg (v), Monika Öjemalm (s), Steve Ärlebrand (s) och
Valborg Fältholm (s), vakant (s) väljs till ledamöter i socialnämnden,
att Katinka Sundqvist Apelqvist (v) väljs till ordförande, Marina Eriksson (m) väljs till
vice ordförande och vakant (s) väljs till andre vice ordförande i socialnämnden,
att utse Stefan Älgamo (v), Ann-Christin Lehtipalo (v), Annette Lindström (m), Tommy
Krigsman (ns), Margareta Mathiasson (m), Jari Törmänen (s), Gunnel Eriksson (s),
Clary Persson (s) och Monika Hällström (s) väljs till ersättare i socialnämnden.
Bakgrund
Föreligger val av socialnämnd 2015-2018. Nio ledamöter och nio ersättare, varav en
ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
11
7,33
5,5
4,4

17
8,5
5,66
4,25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 322 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
10.
11.

M/V/Mp/Ns/MaV
S

3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Katinka Sundqvist Apelqvist (v), Marina Eriksson (m), Dagmar Nyman (mp), Bror
Wennström (mav), Kristina Forsberg (v), Monika Öjemalm (s), Steve Ärlebrand (s) och
Valborg Fältholm (s), vakant (s) väljs till ledamöter i socialnämnden,
att Katinka Sundqvist Apelqvist (v) väljs till ordförande, Marina Eriksson (m) väljs till
vice ordförande och vakant (s) väljs till andre vice ordförande i socialnämnden,
att utse Stefan Älgamo (v), Ann-Christin Lehtipalo (v), Annette Lindström (m), Tommy
Krigsman (ns), Margareta Mathiasson (m), Jari Törmänen (s), Gunnel Eriksson (s),
Clary Persson (s) och Monika Hällström (s) väljs till ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 7.
2. Kommunfullmäktige valberedning 2014-12-08 § 39.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 323 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:605 -102
§ 173
Val av miljö- och byggnämnd 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Michael Martinsson (m), Iris Dimitri (v), Sigmund Matti (m), Sanna Strokirk (mp),
Magnus Johansson (s), Ulf Normark (s) och Ros-Mari Norlin (s) väljs till ledamöter i
miljö- och byggnämnden,
att Michael Martinsson (m) väljs till ordförande och Iris Dimitri (v) väljs till vice
ordförande i miljö- och byggnämnden,
att Dan Vintén (mav), Mikaela Peltz (v), Dennis Olofsson (m), Ulrik Green (mp), Vivi
Eriksson (s), Mattias Väyrynen (s) och Monika Eriksson (s) väljs till ersättare i miljöoch byggnämnden.
Bakgrund
Föreligger val av miljö- och byggnämnd 2015-2018. Sju ledamöter och sju ersättare,
varav en ordförande och en vice ordförande skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 324 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
10.
11.

M/V/Mp/Ns/MaV
S

3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Michael Martinsson (m), Iris Dimitri (v), Sigmund Matti (m), Sanna Strokirk (mp),
Magnus Johansson (s), Ulf Normark (s) och Ros-Mari Norlin (s) väljs till ledamöter i
miljö- och byggnämnden,
att Michael Martinsson (m) väljs till ordförande och Iris Dimitri (v) väljs till vice
ordförande i miljö- och byggnämnden,
att Dan Vintén (mav), Mikaela Peltz (v), Dennis Olofsson (m), Ulrik Green (mp), Vivi
Eriksson (s), Mattias Väyrynen (s) och Monika Eriksson (s) väljs till ersättare i miljöoch byggnämnden.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 8.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 325 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:613 -102
§ 174
Val av service- och tekniknämnd 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Britt-Marie Viklund (m), Mattias Liinanki (mp), Jonny Johansson (v), Ann
Wahlström (m), Erik Johansson (s), Margareta Pohjanen (s) och Mats Rantapää (s) väljs
till ledamöter i service- och tekniknämnden,
att Britt-Marie Viklund (m) väljs till ordförande och Mattias Liinanki (mp) väljs till vice
ordförande i service- och tekniknämnden,
att Dan Vintén (mav), Ann-Christin Lehtipalo (v), Magnus Stafstedt (mp), Tony
Normark (s), Monica Eriksson (s) Roland Bergström (s) väljs till ersättare i service- och
tekniknämnden,
att Josefin Högman (m) väljs till personlig ersättare för Ann Wahlström (m) i serviceoch tekniknämnden.
Bakgrund
Föreligger val av service- och tekniknämnd 2015-2018. Sju ledamöter och sju ersättare,
varav en ordförande och en vice ordförande skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 326 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
7.
8.
9.
10.
11.

M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Britt-Marie Viklund (m), Mattias Liinanki (mp), Jonny Johansson (v), Ann
Wahlström (m), Erik Johansson (s), Margareta Pohjanen (s) och Mats Rantapää (s) väljs
till ledamöter i service- och tekniknämnden,
att Britt-Marie Viklund (m) väljs till ordförande och Mattias Liinanki (mp) väljs till vice
ordförande i service- och tekniknämnden,
att Dan Vintén (mav), Ann-Christin Lehtipalo (v), Magnus Stafstedt (mp), Tony
Normark (s), Monica Eriksson (s) Roland Bergström (s) väljs till ersättare i service- och
tekniknämnden,
att Josefin Högman (m) väljs till personlig ersättare för Ann Wahlström (m) i serviceoch tekniknämnden.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 9.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 327 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:625 -102
§ 175
Val av överförmyndarnämnd 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Kjell-Åke Andersson (m), Isabelle Öderyd (v), Jan-Erik Apelqvist (s) väljs till
ledamöter i överförmyndarnämnden,
att Kjell-Åke Andersson (m) väljs till ordförande och Isabelle Öderyd (v) väljs till vice
ordförande i överförmyndarnämnden,
att Ann-Catrin Hansson (m), Clary Eriksson (ns) och Birgitta Heldeskog (s) väljs till
ersättare i överförmyndarnämnden.
Bakgrund
Föreligger val av överförmyndarnämnd 2015-2018. Tre ledamöter och tre ersättare,
varav en ordförande och en vice ordförande skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 328 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Kjell-Åke Andersson (m), Isabelle Öderyd (v), Jan-Erik Apelqvist (s) väljs till
ledamöter i överförmyndarnämnden,
att Kjell-Åke Andersson (m) väljs till ordförande och Isabelle Öderyd (v) väljs till vice
ordförande i överförmyndarnämnden,
att Ann-Catrin Hansson (m), Clary Eriksson (ns) och Birgitta Heldeskog (s) väljs till
ersättare i överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 10.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 329 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:624 -102
§ 176
Val av valnämnd 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Margareta Henricsson (ns), Anna-Karin Ahlberg (m), Dagmar Nyman (mp), Ove
Haarala (v), Gun Isaxon (mav), Laila Furskog (s), Jan-Erik Apelqvist (s), Monica
Öjemalm (s) och Britt-Marie Sandvärn (s) väljs till ledamöter i valnämnden,
att Margareta Henricsson (ns) väljs till ordförande och Anna-Karin Ahlberg (m) väljs
till vice ordförande i valnämnden,
att Ulla Vintén (v), Ann Wahlström (m), Cecilia Jönsson (mp), Tommy Krigsman (ns),
Rose-Marie Karlsson (mav), Carina Engman (s), Maria Fredriksson (s), Helena Lillbro
(s) och Ingamaj Falk (s) väljs till ersättare i valnämnden.
Bakgrund
Föreligger val av valnämnd 2015-2018. Nio ledamöter och nio ersättare, varav en ordförande och en vice ordförande skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 330 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
10.
11.

M/V/Mp/Ns/MaV
S

3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Margareta Henricsson (ns), Anna-Karin Ahlberg (m), Dagmar Nyman (mp), Ove
Haarala (v), Gun Isaxon (mav), Laila Furskog (s), Jan-Erik Apelqvist (s), Monica
Öjemalm (s) och Britt-Marie Sandvärn (s) väljs till ledamöter i valnämnden,
att Margareta Henricsson (ns) väljs till ordförande och Anna-Karin Ahlberg (m) väljs
till vice ordförande i valnämnden,
att Ulla Vintén (v), Ann Wahlström (m), Cecilia Jönsson (mp), Tommy Krigsman (ns),
Rose-Marie Karlsson (mav), Carina Engman (s), Maria Fredriksson (s), Helena Lillbro
(s) och Ingamaj Falk (s) väljs till ersättare i valnämnden.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 11.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 331 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:602 -102
§ 177
Val av styrelse till Matlaget i Gällivare AB 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Joakim Nordstrand (mp), Ove Haraala (v) och Rose-Marie Norlin (s) väljs till
ledamöter i Matlaget i Gällivare AB,
att Joakim Nordstrand (mp) väljs till ordförande och Ove Haarala (v) väljs till vice
ordförande i Matlaget i Gällivare AB,
att Jenny Jänkänpää (mp), Torbjörn Sandin (ns) och Birgitta Heldeskog (s) väljs till
ersättare i Matlaget i Gällivare AB.
Bakgrund
I bolagsordningen för Matlaget i Gällivare AB som beslutades i kommunfullmäktige
den 7 april 2008 § 36 står det under § 7 Styrelse, bl a att styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gällivare för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige,
Föreligger val av styrelse till Matlaget i Gällivare AB för perioden efter den ordinarie
bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2018. Tre ledamöter och tre
ersättare, varav en ordförande och en vice ordförande skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 332 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Joakim Nordstrand (mp), Ove Haraala (v) och Rose-Marie Norlin (s) väljs till
ledamöter i Matlaget i Gällivare AB,
att Joakim Nordstrand (mp) väljs till ordförande och Ove Haarala (v) väljs till vice
ordförande i Matlaget i Gällivare AB,
att Jenny Jänkänpää (mp), Torbjörn Sandin (ns) och Birgitta Heldeskog (s) väljs till
ersättare i Matlaget i Gällivare AB.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 12.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 333 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:603 -102
§ 178
Val av revisor till Matlaget i Gällivare AB 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Rune Hedberg (m) väljs till lekmannarevisor i Matlaget i Gällivare AB,
att Tommy Nyström (s) väljs till revisorersättare Matlaget i Gällivare AB.
Bakgrund
I bolagsordningen för Matlaget i Gällivare AB som beslutades i kommunfullmäktige
den 7 april 2008 § 36 står det under § 8 Revisorer, att samma mandatperiod som gäller
för bolagets styrelse, skall även gälla för lekmannarevisor med ersättare,
Föreligger val av styrelse till Matlaget i Gällivare AB för perioden efter den ordinarie
bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2018. En revisor och en
revisorersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 334 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Rune Hedberg (m) väljs till lekmannarevisor i Matlaget i Gällivare AB,
att Tommy Nyström (s) väljs till revisorersättare Matlaget i Gällivare AB.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 13.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 335 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:618 -102
§ 179
Val av styrelse till TOP bostäder AB 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Stig Eriksson (v), Stefan Ovrell (mp), Eva Alriksson (m), Tony Normark (s) och Eva
Eriksson (s) väljs till ledamot i TOP bostäder AB,
att Stig Eriksson (v) väljs till ordförande och Stefan Ovrell (mp) väljs till vice ordförande i TOP bostäder AB,
att Terttu Kult (v), Dagmar Nyman (mp), Michael Martinsson (m), Frank Öqvist (s) och
Birgitta Heldeskog (s) väljs till ersättare i TOP bostäder AB.
Bakgrund
I bolagsordningen för TOP bostäder AB som beslutades i kommunfullmäktige den 3
december 2007 § 231 står det under § 8 Styrelse, bl a att styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gällivare för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige,
Föreligger val av styrelse till TOP bostäder AB för perioden efter den ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2018. Fem ledamöter och fem
ersättare, varav en ordförande och en vice ordförande skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 336 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Stig Eriksson (v), Stefan Ovrell (mp), Eva Alriksson (m), Tony Normark (s) och Eva
Eriksson (s) väljs till ledamot i TOP bostäder AB,
att Stig Eriksson (v) väljs till ordförande och Stefan Ovrell (mp) väljs till vice ordförande i TOP bostäder AB,
att Terttu Kult (v), Dagmar Nyman (mp), Michael Martinsson (m), Frank Öqvist (s) och
Birgitta Heldeskog (s) väljs till ersättare i TOP bostäder AB.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 14.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 337 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:620 -102
§ 180
Val av revisor till TOP bostäder AB 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Sven-Erik Nilsson (v) väljs till lekmannarevisor i TOP bostäder AB,
att Tommy Nyström (s) väljs till revisorersättare i TOP bostäder AB.
Bakgrund
I bolagsordningen för TOP bostäder AB som beslutades i kommunfullmäktige den
3 december 2007 § 231 står det under § 9 Revisorer, att samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, skall även gälla för lekmannarevisor med ersättare,
Föreligger val av styrelse till TOP bostäder AB för perioden efter den ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2018. En revisor och en revisorersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 338 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Sven-Erik Nilsson (v) väljs till lekmannarevisor i TOP bostäder AB,
att Tommy Nyström (s) väljs till revisorersättare i TOP bostäder AB.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 15.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 339 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:595 -102
§ 181
Val av styrelse till Gällivare Energi AB 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Krister Nordmark (m), Lars Nilsson (v), Hanna Falksund (mp), Birgitta Larsson (s)
och Steve Ärlebrand (s) väljs till ledamöter i Gällivare Energi AB,
att Krister Nordmark (m) väljs till ordförande och Lars Nilsson (v) väljs till vice ordförande i Gällivare Energi AB,
att Henrik Lehtipalo (v), Lars Alriksson (m), Ulrik Green (mp), Tony Normark (s) och
Vivi Eriksson (s) väljs till ersättare i Gällivare Energi AB.
Bakgrund
I bolagsordningen för Gällivare Energi AB som beslutades i kommunfullmäktige den
20 maj 2013 § 69 står det under § 9 Styrelse, bl a att styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gällivare för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige,
Föreligger val av styrelse till Gällivare Energi AB för perioden efter den ordinarie
bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2018. Fem ledamöter och fem
ersättare, varav en ordförande och en vice ordförande skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 340 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Krister Nordmark (m), Lars Nilsson (v), Hanna Falksund (mp), Birgitta Larsson (s)
och Steve Ärlebrand (s) väljs till ledamöter i Gällivare Energi AB,
att Krister Nordmark (m) väljs till ordförande och Lars Nilsson (v) väljs till vice ordförande i Gällivare Energi AB,
att Henrik Lehtipalo (v), Lars Alriksson (m), Ulrik Green (mp), Tony Normark (s) och
Vivi Eriksson (s) väljs till ersättare i Gällivare Energi AB.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 16.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 341 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:623 -102
§ 182
Val av revisor till Gällivare Energi AB 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Sven-Erik Nilsson (v) väljs till lekmannarevisor i Gällivare Energi AB,
att vakant (s) väljs till revisorersättare i Gällivare Energi AB.
Bakgrund
I bolagsordningen för Gällivare Energi AB som beslutades i kommunfullmäktige den
20 maj 2013 § 69 står det under § 10 Revisorer, att samma mandatperiod som gäller för
bolagets styrelse, skall även gälla för lekmannarevisor med ersättare,
Föreligger val av styrelse till Gällivare Energi AB för perioden efter den ordinarie
bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2018. En revisor och en
revisorersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 342 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Sven-Erik Nilsson (v) väljs till lekmannarevisor i Gällivare Energi AB,
att vakant (s) väljs till revisorersättare i Gällivare Energi AB.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 17.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 343 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:604 -102
§ 183
Val till AB Malmfältens Kraftverk AB 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Lars Alriksson (m), Mattias Liinanki (mp), Margareta Pohjanen (s) och Jan-Erik
Apelqvist (s) väljs till ledamöter i AB Malmfältens Kraftverk,
att Lars Alriksson (m) väljs till ordförande i AB Malmfältens Kraftverk,
att Stig Eriksson (v), Torbjörn Sandin (ns), Tommy Karlsson (s) och Britt-Marie
Sandvärn (s) väljs till ersättare i AB Malmfältens Kraftverk,
att Göte Eriksson (ns) väljs till revisor och Sven-Erik Nilsson (v) väljs till revisorersättare i AB Malmfältens Kraftverk.
Bakgrund
Föreligger val till AB Malmfältens Kraftverk 2015-2018. Fyra Ledamöter, varav en
ordförande, fyra ersättare, en revisor och en revisorersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 344 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
10.
11.

M/V/Mp/Ns/MaV
S

3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Lars Alriksson (m), Mattias Liinanki (mp), Margareta Pohjanen (s) och Jan-Erik
Apelqvist (s) väljs till ledamöter i AB Malmfältens Kraftverk,
att Lars Alriksson (m) väljs till ordförande i AB Malmfältens Kraftverk,
att Stig Eriksson (v), Torbjörn Sandin (ns), Tommy Karlsson (s) och Britt-Marie andvärn (s) väljs till ersättare i AB Malmfältens Kraftverk,
att Göte Eriksson (ns) väljs till revisor och Sven-Erik Nilsson (v) väljs till revisorersättare i AB Malmfältens Kraftverk.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 18.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 345 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:585 -102
§ 184
Val till Expandum AB 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Henrik Ölvebo (mp) utses till ledamot i Expandum AB,
att Lars Alriksson (m) utses till ersättare 2015-2016 och Stig Eriksson (v) utses till
ersättare 2017-2018 i Expandum AB.
Bakgrund
Föreligger val till Expandum AB 2015-2018. En ledamot och en ersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 346 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att Henrik Ölvebo (mp) utses till ledamot i Expandum AB,
att Lars Alriksson (m) utses till ersättare 2015-2016 och Stig Eriksson (v) utses till
ersättare 2017-2018 i Expandum AB.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 19.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 347 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:551 -102
§ 185
Val till Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Lars Alriksson (m) väljs till ledamot i Kommunalförbundet Norrbottens läns
Kollektivtrafikmyndighet,
att Tomas Nilsson (s) väljs till ersättare i Kommunalförbundet Norrbottens läns
Kollektivtrafikmyndighet.
Bakgrund
Föreligger val till Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet
2015-2018. En representant och en ersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 348 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Lars Alriksson (m) väljs till ledamot i Kommunalförbundet Norrbottens läns
Kollektivtrafikmyndighet,
att Tomas Nilsson (s) väljs till ersättare i Kommunalförbundet Norrbottens läns
Kollektivtrafikmyndighet.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 20.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 349 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:557 -102
§ 186
Val till Lapplands kommunalförbund 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Jeanette Wäppling (v) väljs till ledamot 2015-2016, Lars Alriksson (m) väljs till
ledamot 2017-2018 och Birgitta Larsson (s) väljs till ledamot i Lapplands Kommunalförbund,
att Lars Alriksson (m) väljs till ersättare 2015-2016, Jeanette Wäppling (v) väljs till ersättare 2017-2018 och Tomas Nilsson (s) väljs till ersättare i Lapplands Kommunalförbund,
att Rune Hedberg (m) väljs till revisor i Lapplands Kommunalförbund.
Bakgrund
Föreligger val till Lapplands Kommunalförbud 2015-2018. Två ledamöter, två ersättare
och en revisor skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
11
7,33
5,5
4,4
3,66

17
8,5
5,66
4,25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 350 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
11.

S

3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Jeanette Wäppling (v) väljs till ledamot 2015-2016, Lars Alriksson (m) väljs till
ledamot 2017-2018 och Birgitta Larsson (s) väljs till ledamot i Lapplands Kommunalförbud,
att Lars Alriksson (m) väljs till ersättare 2015-2016, Jeanette Wäppling (v) väljs till
ersättare 2017-2018 och Tomas Nilsson (s) väljs till ersättare i Lapplands Kommunalförbud,
att Rune Hedberg (m) väljs till revisor i Lapplands Kommunalförbund.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 21.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 351 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:558 -102
§ 187
Val till Lapplands Kommunalförbunds Gymnasienämnd 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Karl-Erik Taivalsaari (v) väljs till ledamot 2015-2016, Eva Alriksson (m) väljs till
ledamot 2017-2018 och Bernt Nordgren (ns), Johannes Sundelin (s), Eva Eriksson (s)
väljs till ledamöter till Lapplands Kommunalförbunds gymnasienämnd.
att Eva Alriksson (m) väljs till ersättare 2015-2016 och Karl-Erik Taivalsaari (v) väljs
till ersättare 2017-2018 och Jenny Jänkänpää (mp), Tomas Junkka (s), Anna-Carin
Hogeland Heneskär (s) väljs till ersättare till Lapplands Kommunalförbunds gymnasienämnd.
Bakgrund
Föreligger val till Lapplands Kommunalförbunds gymnasienämnd 2015-2018. Fyra
ledamöter och fyra ersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 352 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Karl-Erik Taivalsaari (v) väljs till ledamot 2015-2016, Eva Alriksson (m) väljs till
ledamot 2017-2018 och Bernt Nordgren (ns), Johannes Sundelin (s), Eva Eriksson (s)
väljs till ledamöter till Lapplands Kommunalförbunds gymnasienämnd.
att Eva Alriksson (m) väljs till ersättare 2015-2016 och Karl-Erik Taivalsaari (v) väljs
till ersättare 2017-2018 och Jenny Jänkänpää (mp), Tomas Junkka (s), Anna-Carin
Hogeland Heneskär (s) väljs till ersättare till Lapplands Kommunalförbunds gymnasienämnd.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 22.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 353 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:601 -102
§ 188
Val till Malmfältens Folkhögskolas styrelse 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Magnus Thornberg (v) väljs till ledamot och Dagmar Nyman (mp) till ersättare i till
Malmfältens Folkhögskolas styrelse 2015-2018.
Bakgrund
Föreligger val till Malmfältens Folkhögskolas styrelse 2015-2018. En ledamot och en
ersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 354 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att Magnus Thornberg (v) väljs till ledamot och Dagmar Nyman (mp) till ersättare i till
Malmfältens Folkhögskolas styrelse 2015-2018.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 23.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 355 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:600 -102
§ 189
Val av ombud till Malmfältens Folkhögskola 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Tommy Krigsman (ns), Gun Isaxon (mav), Karl-Erik Taivalsaari (v), Eva Eriksson
(s), Margareta Pohjanen (s) väljs till ombud till Malmfältens Folkhögskola.
Bakgrund
Föreligger val av ombud till Malmfältens Folkhögskola 2015-2018. Fem ombud skall
väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 356 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att Tommy Krigsman (ns), Gun Isaxon (mav), Karl-Erik Taivalsaari (v), Eva Eriksson
(s), Margareta Pohjanen (s) väljs till ombud till Malmfältens Folkhögskola.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 24.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-08 § 40.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 357 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:552 -102
§ 190
Val till Kommunförbundet Norrbottens styrelse 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Jeanette Wäppling (v) väljs till ledamot 2015-2016 och Lars Alriksson (m) väljs till
ledamot 2017-2018 i Kommunförbundet Norrbottens styrelse,
att Lars Alriksson (m) väljs till ersättare 2015-2016 och Jeanette Wäppling (v) väljs till
ersättare 2017-2018 i Kommunförbundet Norrbottens styrelse.
Bakgrund
Föreligger val till Kommunförbundet Norrbottens styrelse 2015-2018. En ledamot och
en ersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 358 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Jeanette Wäppling (v) väljs till ledamot 2015-2016 och Lars Alriksson (m) väljs till
ledamot 2017-2018 i Kommunförbundet Norrbottens styrelse,
att Lars Alriksson (m) väljs till ersättare 2015-2016 och Jeanette Wäppling (v) väljs till
ersättare 2017-2018 i Kommunförbundet Norrbottens styrelse.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 25.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 359 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:553 -102
§ 191
Val av ombud till Kommunförbundet Norrbottens länsmöten 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Dagmar Nyman (mp), Lars Alriksson (m), Jeanette Wäppling (v), Birgitta Larsson
(s), Tomas Nilsson (s) väljs till ombud till Kommunförbundet Norrbottens länsmöten.
att Joakim Nordstrand (mp), Monica Nordvall Hedström (m), Anneli Markström (v),
Roland Axelsson (s), Lena Lindberg (s) väljs till ombudsersättare till Kommunförbundet Norrbottens länsmöten.
Bakgrund
Föreligger val av ombud till Kommunförbundet Norrbottens länsmöten 2015-2018. Fem
ombud och fem ombudsersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 360 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Dagmar Nyman (mp), Lars Alriksson (m), Jeanette Wäppling (v), Birgitta Larsson
(s), Tomas Nilsson (s) väljs till ombud till Kommunförbundet Norrbottens länsmöten.
att Joakim Nordstrand (mp), Monica Nordvall Hedström (m), Anneli Markström (v),
Roland Axelsson (s), Lena Lindberg (s) väljs till ombudsersättare till Kommunförbundet Norrbottens länsmöten.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 26.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-08 § 41.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 361 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:611 -102
§ 192
Val av särskild beredning för revisorernas budget 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Tomas Nordmark (v), Ingrid Josefsson (m), Ingegerd Hjerpe (s) väljs till ledamöter
till särskild beredning för revisorernas budget,
att Tomas Nordmark (v) är sammankallande,
att Per-Åke Liljergren (m) och vakant (s) väljs till ersättare till särskild beredning för
revisorernas budget.
Bakgrund
Föreligger val av särskild beredning för revisorernas budget 2011-2014. Tre ledamöter,
varav en sammankallande och två ersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 362 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Tomas Nordmark (v), Ingrid Josefsson (m), Ingegerd Hjerpe (s) väljs till ledamöter
till särskild beredning för revisorernas budget,
att Tomas Nordmark (v) är sammankallande,
att Per-Åke Liljergren (m) och vakant (s) väljs till ersättare till särskild beredning för
revisorernas budget.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 27.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 363 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:608 -102
§ 193
Val av nämndemän 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Rose-Marie Karlsson (mav), Amy Henriksson (m), Desiree Arvidsson Simonsson
(m), Ingrid Josefsson (m), Sanna Strokirk (mp), Emma Falksund (opol), Göte Eriksson
(ns), Katja Johansson (v), David Väyrynen (v), Henrik Lehtipalo (v), Eva Nyström (s),
Carina Engman (s), Magnus Johansson (s), Clary Persson (s), Birgitta Heldeskog (s),
Mats Rantapää (s), Rose-Marie Norlin (s), Ulf Markström (s) väljs till nämndemän.
Bakgrund
Föreligger val till nämndemän 2015-2018. 18 nämndemän skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 364 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att Rose-Marie Karlsson (mav), Amy Henriksson (m), Desiree Arvidsson Simonsson
(m), Ingrid Josefsson (m), Sanna Strokirk (mp), Emma Falksund (opol), Göte Eriksson
(ns), Katja Johansson (v), David Väyrynen (v), Henrik Lehtipalo (v), Eva Nyström (s),
Carina Engman (s), Magnus Johansson (s), Clary Persson (s), Birgitta Heldeskog (s),
Mats Rantapää (s), Rose-Marie Norlin (s), Ulf Markström (s) väljs till nämndemän.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 28.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 365 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:594 -102
§ 194
Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Lars Nilsson (v), Sune Lantto (m), Dagmar Nyman (mp), Göte Eriksson (ns),
Rose-Marie Karlsson (mav), Roland Axelsson (s), Anna-Carin Hogeland Heneskär (s)
Steve Ärlebrand (s) väljs till gode män enligt fastighetsbildningslagen.
Bakgrund
Föreligger val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 2015-2018. Åtta gode män,
fyra med erfarenhet av frågor rörande tätortsförhållanden och fyra med kunskap i
jord- och skogsbruksfrågor skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 366 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att Lars Nilsson (v), Sune Lantto (m), Dagmar Nyman (mp), Göte Eriksson (ns),
Rose-Marie Karlsson (mav), Roland Axelsson (s), Anna-Carin Hogeland Heneskär (s)
Steve Ärlebrand (s) väljs till gode män enligt fastighetsbildningslagen.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 29.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-08 § 42.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 367 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:615 -102
§ 195
Val av kommunala huvudmän till Sparbanken Nord 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Anita Rajala (v), Eva Alriksson (m), Gunnel Eriksson (s), Ann-Mari Falk (s) väljs till
huvudmän i Sparbanken Nord.
Bakgrund
Föreligger val av huvudmän i Sparbanken Nord 2015-2018. Fyra huvudmän skall
väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 368 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att Anita Rajala (v), Eva Alriksson (m), Gunnel Eriksson (s), Ann-Mari Falk (s) väljs till
huvudmän i Sparbanken Nord.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 30.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 369 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:587 -102
§ 196
Val till Folkets Hus-förening Gällivare 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Monica Nordvall Hedström (m) väljs till revisor och Lars Nilsson (v) till revisorersättare i Folkets Hus-förening Gällivare.
Bakgrund
Föreligger val till Folkets Hus-förening Gällivare 2015-2018. En revisor och en revisorersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 370 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att Monica Nordvall Hedström (m) väljs till revisor och Lars Nilsson (v) till revisorersättare i Folkets Hus-förening Gällivare.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 31.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 371 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:588 -102
§ 197
Val till Folkets Hus-förening Hakkas-Killingi 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att David Väyrynen (v) väljs till revisor och Monica Nordvall Hedström (m) till
revisorersättare i Folkets Hus-förening Hakkas-Killingi.
Bakgrund
Föreligger val till Folkets Hus-förening Hakkas-Killingi 2015-2018. En revisor och en
revisorersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 372 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att David Väyrynen (v) väljs till revisor och Monica Nordvall Hedström (m) till
revisorersättare i Folkets Hus-förening Hakkas-Killingi.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 32.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 373 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:589 -102
§ 198
Val till Folkets Hus-förening Nattavaara-Nilivaara 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Göte Eriksson (ns) väljs till revisor och Monica Nordvall Hedström (m) till
revisorersättare i Folkets Hus-förening Nattavaara-Nilivaara.
Bakgrund
Föreligger val till Folkets Hus-förening Nattavaara-Nilivaara 2015-2018. En revisor och
en revisorersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 374 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att Göte Eriksson (ns) väljs till revisor och Monica Nordvall Hedström (m) till
revisorersättare i Folkets Hus-förening Nattavaara-Nilivaara.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 33.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 375 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:590 -102
§ 199
Val till Folkets Hus-förening Skaulo-Puoltikasvaara 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Göte Eriksson (ns) väljs till revisor och Henrik Lehtipalo (v) till revisorersättare i
Folkets Hus-förening Skaulo-Puoltikasvaara.
Bakgrund
Föreligger val till Folkets Hus-förening Skaulo-Puoltikasvaara 2015-2018. En revisor
och en revisorersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 376 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att Göte Eriksson (ns) väljs till revisor och Henrik Lehtipalo (v) till revisorersättare i
Folkets Hus-förening Skaulo-Puoltikasvaara.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 34.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 377 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:591 -102
§ 200
Val till Folkets Hus-förening Ullatti 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Göte Eriksson (ns) väljs till revisor och Henrik Lehtipalo (v) i revisorersättare i
Folkets Hus-förening Ullatti.
Bakgrund
Föreligger val till Folkets Hus-förening Ullatti 2015-2018. En revisor och en revisorersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 378 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att Göte Eriksson (ns) väljs till revisor och Henrik Lehtipalo (v) i revisorersättare i
Folkets Hus-förening Ullatti.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 35.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 379 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:617 -102
§ 201
Val till sällskapet Länkarna 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Alf Olsson (v) väljs till revisor och Monica Nordvall Hedström (m) till revisorersättare i sällskapet Länkarna.
Bakgrund
Föreligger val till sällskapet Länkarna 2015-2018. En revisor och en revisorersättare
skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 380 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att Alf Olsson (v) väljs till revisor och Monica Nordvall Hedström (m) till revisorersättare i sällskapet Länkarna.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 36.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 381 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:619 -102
§ 202
Val till Ullattis andelstvättstuguförening 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Per-Åke Liljergren (m) väljs till ledamot och David Väyrynen (v) väljs till ersättare i
Ullattis andelstvättstuguförening,
att Göte Eriksson (ns) väljs till revisor och John Eslund (mav) till revisorersättare i
Ullattis andelstvättstuguförening.
Bakgrund
Föreligger val till Ullattis andelstvättstuguförening 2015-2018. En ledamot, en ersättare,
en revisor och en revisorersättare skall väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 382 (382)
2014-12-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att Per-Åke Liljergren (m) väljs till ledamot och David Väyrynen (v) väljs till ersättare i
Ullattis andelstvättstuguförening,
att Göte Eriksson (ns) väljs till revisor och John Eslund (mav) till revisorersättare i
Ullattis andelstvättstuguförening.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-25 § 37.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

1

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-12-08
Ärenden: §§ 146 - 202

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 160
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Alriksson, Lars

M

N

X

Alriksson Eva

M

N

X

Nordvall Hedström Monica

M

N

X

Nilsson, Fredrik

M

F

Josefsson, Ingrid

M

N

Liljergren Per-Åke

M

F

Blom Benny

M

N

Nilsson, Tomas

S

N

X

Larsson, Birgitta

S

N

X

Lindberg, Lena Kl. 10.20-18.45, §§ 146-202

S

N

X

Åhlén, Maria

S

N

X

Sundelin, Johannes

S

F

Eriksson, Nina Kl. 10.30-15.10, §§ 149-160

S

N

X

Axelsson, Roland

S

N

X

Persson Clary

S

F

Ärlebrand Steve

S

N

Öjemalm Monica

S

F

Rantapää Mats

S

N

X

Norlin Rose-Marie

S

N

X

Normark, Ulf

S

F

Pohjanen Margareta

S

N

X

Junkka Tomas

S

N

X

Näslund Elin

S

N

X

Johansson Erik

S

N

X

Kl. 10.00-17.45, §§ 146-199

X

X

X

2

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-12-08
Ärenden: §§ 146 - 202

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 160
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Wäppling, Jeanette

V

N

X

Eriksson, Stig

V

N

X

Taivalsaari, Karl-Erik

V

N

X

Sundqvist-Apelqvist, Katinka

V

N

X

Fagerlönn Pernilla Kl. 10.00-13.30,§§ 146-157

V

N

Lehtipalo, Henrik

V

N

Isabelle Öderyd

V

F

Ölvebo Henrik

MP

N

X

Liinanki Mattias Kl. 10.00-17.15, §§ 146-174

MP

N

X

Nyman, Dagmar

MP

N

X

Nordstrand Joakim

MP

N

X

Eric Palmqvist

SD

N

X

Lohiniva Paula

SD

N

X

Nordgren, Bernt

NS

N

X

Henricsson, Margareta

NS

N

X

Wennström, Bror

MaV

N

X

Olofsson, Fredric

MaV

N

X

X

3

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-12-08
Ärenden: §§ 146 - 202

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 160
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Fulford Katarina

M

T

Martinsson, Michael

M

F

Henriksson Amy

M

T

Ringvall Benny

M

F

Hogeland Heneskär Anna-Carin

S

T

Öqvist Frank

S

N

Eriksson Gunnel

S

F

Gabrielsson Lars

S

F

Heldeskog Birgitta

S

T

X

Markström,Ulf

S

T

X

Danell Claes

S

F

Johansson Börje

S

F

Eriksson Monica

S

T

Henriksson Janete

V

F

Väyrynen David

V

T

X

Lehtipalo Ann-Christin N kl. 10.00-13.30
T kl. 13.30-18.45, §§ 158-202

V

T

X

Ove Haarala

V

N

Aronsson Åsa

MP

F

Stafstedt Magnus

MP

N

Johansson Nicklas

NS

N

Göte Eriksson

NS

N

Kl. 11.00-15.15

X

X

X

X

4

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-12-08
Ärenden: §§ 146 - 202

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 160
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Isaksson Anneli

MaV

F

Isaxon Gun

MaV

N

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

24

17

