SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

288 (311)

2015-11-09

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gällivare Folkets Hus, blå forell, Gällivare,
2015-11-09 kl. 10.00 – 17.30
Ajournering kl. 10.00-10.20

Beslutande

Enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Maria Landström
Ann-Katrin Karlsson
Lennart Johansson
Sven-Erik Nilsson
Catharina Gustafsson

Utses att justera

Ulf Normark och Eric Palmqvist

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2015-11-12, klockan 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Sekreterare
Kommunsekreterare
Kommunchef
Revisor, §159
Folkhälsostrateg, §171:13

Paragraf §159 - §172

________________________
Maria Landsström
________________________
Margareta Henricsson

Justerande
________________________
Ulf Normark
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Anslags uppsättande

Paragraf §159 - §172

Kommunfullmäktige
2015-11-09
2015-11-12

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Eric Palmqvist

Anslags nedtagande

2015-12-04

Förvaltningsbyggnaden

____________________________________
Ann-Katrin Karlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

289 (311)

2015-11-09

Kommunfullmäktige
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 159
Information från revisorerna

SIDAN
290

§ 160
Information om samhällsomvandlingen

291

§ 161
Uppföljning medborgarinitiativ

292

§ 162
Gällivare kommun, delårsrapport 2015

293

§ 163
Delårsredovisning Lapplands Kommunalförbund, 2015-06-30

295

§ 164
Förvärv av Vägmästaren 1, Gällivare

296

§ 165
Sammanträdesplan 2016

299

§ 166
300
Motion av Clary Persson (S) och Birgitta Larsson (S) - Gratis broddar till äldre över
65 år
§ 167
Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Motorgård i
Gällivare/Malmberget

303

§ 168
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden

305

§ 169
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden

306

§ 170
Nyval av nämndemän 2016-2019

307

§ 171
Delgivningar

309

§ 172
Motioner 2015

311

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

290 (311)

2015-11-09

Kommunfullmäktige

§ 159
Information från revisorerna
KS/2015:15

007

Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Gällivare kommuns revisorer.
Sven-Erik Nilsson, vice ordförande, revisionen redovisar två granskningar;
- Uppföljning av informationsöverföring och kommunikation med landstingen.
- Granskning av kommunens och bostadsföretagets fastighetsförvaltning.
Informationen pågår mellan kl. 10.20-10.45.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

291 (311)

2015-11-09

Kommunfullmäktige
§ 160
Information om samhällsomvandlingen
KS/2015:16

100

Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar
kommunchefen om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.
Kommunchef Lennart Johansson informerar om:
- LKAB:s besked om östra Malmberget.
- Övriga planer och utredningar
Grön-, blå- och vitstrukturplan.
Utredning friidrottsanläggning
Parkeringsutredningen.
Trafikstrategi
Lokaliseringsstudie av att bygga ut ny förskola
Äldreboendet som ska ersätta Lövberga
Kunskapshuset
Is- och evenemangsarenan
- Huvudtidplanen
- Exploateringsprojekt Repisvaara
Repisvaara norra
Repisvaara södra
- Kommunalhemmet
- Vård- och omsorgsboendet (Forsgläntan)
- Solbacken, Koskullskulle
- Vuoskonjärvi industriområde
- Bryggeribacken
- Kvarteret Vassara (kommunens personalparkering)
- Silfwerbrandshöjden
- Gällivare 13:18
- Attraktiva bostäder (öster om Tallbacka IP)
- Andra Sidan
- Vassara
Informationen pågår kl. 10.45-11.15.
Beslutsunderlag
- Powerpointpresentation.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

292 (311)

2015-11-09

Kommunfullmäktige
§ 161
Uppföljning medborgarinitiativ
KS/2015:530

0091

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga listan för uppföljning av medborgarinitiativ med godkännande
till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 16 februari 2015 § 68 beslutat, att från och
med den 1 april 2015 införa möjligheten för medborgare att inkomma
med medborgarinitiativ till Gällivare kommun. Antalet inkomna medborgarinitiativ samt vilken förvaltning som handlägger initiativet, ska
redovisas till kommunstyrelsen och fullmäktige två gånger per år.
Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Uppföljningen innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga listan för uppföljning av medborgarinitiativ med godkännande
till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning medborgarinitiativ för tiden 1 april 2015 - 30 juni 2015.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-12 § 186.
3. Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 256.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S),
Eric Palmqvist (SD)
att lägga listan för uppföljning av medborgarinitiativ med godkännande
till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag.
Utdragsbestyrkande
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§ 162
Gällivare kommun, delårsrapport 2015
KS/2015:225

041

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har, utifrån nämndernas och de kommunala
bolagens underlag, sammanställt delårsrapport för kommunkoncernen.
Kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från
räkenskapsårets början.
Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret. (Lagen om kommunal redovisning kap 9,
§ 1).
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten.
Beslutsunderlag
1. Delårsrapport augusti 2015.
2. Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 257.
3. Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2015-11-02.
Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M), Bror
Wennström (MaV) och Birgitta Larsson (S)
att godkänna delårsrapporten.

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Lars Alrikssons m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 163
Delårsredovisning Lapplands Kommunalförbund, 2015-06-30
KS/2015:234

041

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport.
Bakgrund
Delårsredovisning har tillställts medlemskommunerna för erforderliga
beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ej utrett.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport.
Beslutsunderlag
1. Protokoll LKF:s direktion delårsredovisning 2015-09-04 inkl revisorernas utlåtande om delårsredovisning 2015-09-16.
2. Laplands kommunalförbunds delårsredovisning 2015-01-01 –
2015-06-30.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-12 § 185.
4. Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 258.
Yrkande
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S),
Eva Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD)
att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport.
Propositionsordning
Ordförande ställer Bernt Nordgrens m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Bernt Nordgrens m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 164
Förvärv av Vägmästaren 1, Gällivare
KS/2015:606

252

Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra ett tvångsförvärv av fastigheten Vägmästaren 1, Gällivare,
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra ett tvångsförvärv av Vägmästaren 1, Gällivare,
att när utgifterna för tvångsförvärvet slutligen är kända ska kommunstyrelsen inom ramen för sin delegation anvisa medel för tvångsförvärvets genomförande ur ramanslaget för markförvärv etc. föranlett av
samhällsomvandlingen, investeringsprojekt, F 20 002, ansvar 16 101.
Protokollsanteckning
Birgitta Larsson (S) vill föra följande till protokollet:
Vi ställer oss positiva till att Gällivare kommun gör ett förvärv av Vägmästaren 1, Gällivare. Däremot anser Socialdemokraterna att tvångsförvärv är fel väg att gå, Vi anser att Gällivare kommun skall föra förvärv av
Vägmästaren 1, genom att komma överens med säljaren, utan att
använda sig av tvångsförvärv, bl.a. för att vi befarar att det drar ut på
tiden, skapar motsättningar och kan medföra negativa följder.
Eric Palmqvist (SD) lämnar en skriftlig protokollsanteckning till protokollet, se bilaga 1.
Bakgrund
Fastigheten Vägmästaren 1, med adress Vinbärsvägen 14, Gällivare
ligger inom ett område som enligt den fördjupade översiktsplanen är avsedd för bostadsbebyggelse. Fastigheten ägs av Svevia Fastighet AB, och
idag används fastigheten för Svevia AB:s verksamhet. Åtkomst till fastigheten bedöms vara nödvändig för att kunna tillhandahålla mark för
bebyggande med bostäder till exploatörer.
Vid kontakt med företrädare för Svevia Fastighet AB uppger dessa att de
inte har för avsikt att överlåta fastigheten till Gällivare kommun, varför
åtkomst till fastigheten måste ske genom tvångsförvärv om inte överenskommelse om överlåtelse av fastigheten kan träffas innan frågan om
tvångsförvärv slutligt avgjorts.

Utdragsbestyrkande
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För närvarande bedöms det dock inte föreligga förutsättningar för att
träffa en frivillig överenskommelse om överlåtelse av fastigheten med
Svevia Fastighet AB varför tvångsförvärv av fastigheten måste ske.
Mot denna bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta att tvångsförvärva fastigheten Vägmästaren 1, Gällivare samt att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för ett tvångsförvärv av Vägmästaren 1, Gällivare, t.ex. genom expropriation.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär att kostnaderna för ett tvångsförvärv av
fastigheten uppgår till marknadsvärdet för fastigheten med ett tillägg för
löseskilling om ytterligare 25 procent av marknadsvärdet samt eventuella
kostnader för övrig skada som uppkommer för fastighetsägaren med
anledning av tvångsförvärvet (skada av ekonomisk art). För tvångsförvärvet tillkommer även ansökningskostnader samt eventuellt för upprättande av ansökningshandlingar.
Dock bedöms utgifterna för ett tvångsförvärv ligga inom ramanslaget för
markförvärv etc. föranlett av samhällsomvandlingen, investeringsprojekt
F 20 002, ansvar 16 101.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av förslaget till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att genomföra ett tvångsförvärv av fastigheten Vägmästaren 1, Gällivare,
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra ett tvångsförvärv av Vägmästaren 1, Gällivare,
att när utgifterna för tvångsförvärvet slutligen är kända ska kommunstyrelsen inom ramen för sin delegation anvisa medel för tvångsförvärvets genomförande ur ramanslaget för markförvärv etc. föranlett av
samhällsomvandlingen, investeringsprojekt, F 20 002, ansvar 16 101.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-10-06 § 91.
2. Kommunstyrelsen 2015-06-26 § 259.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP)
att genomföra ett tvångsförvärv av fastigheten Vägmästaren 1, Gällivare,
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra ett tvångsförvärv av Vägmästaren 1, Gällivare,
att när utgifterna för tvångsförvärvet slutligen är kända ska kommunstyrelsen inom ramen för sin delegation anvisa medel för tvångsförvärvets genomförande ur ramanslaget för markförvärv etc. föranlett av
samhällsomvandlingen, investeringsprojekt, F 20 002, ansvar 16 101.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att Kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 165
Sammanträdesplan 2016
KS/2015:596

006

Kommunfullmäktige beslutar
att anta sammanträdestidplan 2016 för kommunfullmäktige,
Bakgrund
Sammanträdestidplan för 2016 har planerats utifrån beslutad verksamhetsprocess, antagen av kommunstyrelsen den 27 oktober 2014 § 191.
Planen är utarbetad i samverkan med ekonomi och kvalitetsledaren. I
förslaget finns en förändring gällande beslutad verksamhetsplaneringsprocess som innebär att kommunplan och budget från och med 2016 tas
i juni istället för augusti som tidigare beslutats.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna beräknas bli densamma som för 2015.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta sammanträdestidplan 2016 för kommunfullmäktige,
Beslutsunderlag
1. Sammanträdestidplan 2016.
2. Aktiviteter 2016.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-12 § 180.
4. Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 261.

Utdragsbestyrkande
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§ 166
Motion av Clary Persson (S) och Birgitta Larsson (S) - Gratis broddar till
äldre över 65 år
KS/2015:106

773

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet då motionen är ofullständigt beredd.
Ajournering 16.45–16.50.
Bakgrund
En motion har inkommit med förslag om att införa broddar för alla äldre
över 65 år samt att utreda frågan med intentionen att broddar ska kunna
erbjudas målgruppen redan denna vinter.
Den 1 november 2014 var folkmängden i Gällivare kommun totalt 18 252
personer, varav 4 433 personer som var 65 år eller äldre. Dessa 18 252
personer är enligt Kommunallagen (KL)(1991:900) medlemmar på lika
villkor i Gällivare kommun. Enligt KL 2 kap. 2 § ska kommunen behandla
sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat, den
så kallade likställighetsprincipen. Av kommentarerna till paragrafen framgår att principen innebär att det inte är tillåtet för kommunen att särbehandla vissa grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund.
Principen innebär för visso inte något absolut förbud mot att kommunen
vid ett visst tillfälle tillhandahåller en tjänst, i detta fall broddar, enbart
till en viss grupp medlemmar. Däremot medför det att kommunen är
skyldig att vid senare tillfälle även bereda övriga medlemmar samma
nytta. Det medför att om Gällivare kommun väljer att erbjuda broddar till
alla äldre än 65 år måste kommunen även vara beredd att erbjuda övriga
kommunmedlemmar samma förmån.
Till detta resonemang kan även kopplas vad som framgår av KL 2 kap. 1
§ om kommunens allmänna befogenheter. Det kan inte med säkerhet antas att tillhandahållandet av broddar faller inom kommunens allmänna
kompetens, det vill säga en angelägenhet som kommunen får ha hand
om. Gränsdragningen gentemot exempelvis landstingets verksamhet är
inte alltid solklar, och att tillhandahålla broddar kan anses vara ett exempel på en sådan angelägenhet som är svår att avgöra vem som skall tillhandahålla.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-23 § 100 beslutades att
återremittera ärendet till socialnämnden och kommunala pensionärsrådet
för synpunkter. Till dagens sammanträde har yttranden inkommit.
Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Gällivare kommun har i dagsläget inget avtal angående inköp av broddar,
varken till personal eller till medborgare. De ekonomiska konsekvenserna
beräknas därför utifrån vad broddar kostar i dagligvaruhandeln. Beräkningsexemplet utgår från priset på ett par broddar, Apotekets halkskydd
flexibel, som i Nationalföreningen för trafiksäkerhetetens främjandes
(NTF) test av halkskydd fått bäst i test. Priset för dessa broddar är 189 kr
paret. Vid inköp till enbart kommunmedborgare över 65 år blir den beräknade kostnaden:
189 kronor/st * 4 433 personer = 837 837 kronor
För inköp till hela befolkningen blir den beräknade kostnaden:
189 kronor/st * 18252 personer = 3 449 628 kronor
För inköp till del av befolkningen över 5 år, dvs. alla äldre än 5 år ges
möjlighet att få broddar ser beräkningen för kostnaden ut som följer:
17 395 personer i åldern 5 år - 95< år. 189 kronor/st * 17395 personer 5
år < = 3 287 655 kronor
Enligt KL 8 kap. 12 § skall fullmäktige vid beslut om en utgift under löpande budgetår anvisa hur utgiften skall finansieras. I dagsläget finns
inte utrymme att under budgetåret 2015 finansiera broddar till befolkningen i kostnadsstorleken 837 837 kronor- 3 449 628 kronor.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Motionärernas förslag grundar sig i att erbjuda broddar till alla över 65
år. Det medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Ungdomsrådet
har ej varit remissinstans.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att det är oklart om ärendet faller
inom kommunens allmänna befogenheter samt att det utifrån likställighetsprincipen inte går att erbjuda broddar enbart till målgruppen äldre
över 65 år.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 100.
3. Kommunala pensionärsrådet 2015-05-19.
4. Socialnämnden 2015-09-03 § 113.
5. Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 262.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande 1
Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (S)
att återremittera ärendet då motionen är ofullständigt beredd.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde mot återremiss. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat att ärendet skall avgöras idag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar att ärendet ska avgöras i dag röstar Ja.
Den som yrkar att ärendet återremitteras röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordföranden att 21 Ja-röster och 19 Nejröster har avgetts samt 1 frånvarande . Ordföranden finner därmed att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eric Palmqvist m.fl.
Voteringslista bilägges protokollet.
Yrkande 2
Birgitta Larsson (S) yrkar
att bifalla motionen
Bror Wennström (MaV) yrkar
att avslå motionen med hänvisning till att det är oklart om ärendet faller
inom kommunens allmänna befogenheter samt att det utifrån likställighetsprincipen inte går att erbjuda broddar enbart till målgruppen äldre
över 65 år.

Utdragsbestyrkande
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§ 167
Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Motorgård i
Gällivare/Malmberget
KS/2015:351

829

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet då motionen är bristfälligt beredd.
Bakgrund
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att undersöka kostnad
och möjlighet till att öppna en motorgård i Gällivare samt att ungdomar
tillfrågas och får känna sig delaktiga.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att lämplig lokal inte finns tillgängligt i nuvarande fastighets/lokalbestånd.
Ekonomiska konsekvenser
Nyinvestering liksom eventuell tanke på kommunalt driven motorgård
med dito driftkostnader för ändamålet känns orealistiskt.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förvaltningen gör vidare bedömningen att de i dag verksamma föreningarna som bedriver motorverksamheter känner sig tillfreds med de lokaler
och anläggningar man förfogar över idag. Dessa lokaler/anläggningar är
väl tillgodosedda för den verksamhet inklusive ungdomsverksamhet som
respektive förening bedriver.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att de i dag verksamma föreningarna som bedriver motorverksamhet,
kan enligt nuvarande regelverk söka bidrag för ungdomsverksamhet,
att därmed avslå motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämnden 2015-09-08 § 112.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-12 § 187.
4. Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 263.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S)
att återremittera ärendet då motionen är bristfälligt beredd.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde mot återremiss. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat att ärendet skall återremitteras.
Yrkande 2
Fredric Olofsson (MaV) yrkar
att de i dag verksamma föreningarna som bedriver motorverksamhet,
kan enligt nuvarande regelverk söka bidrag för ungdomsverksamhet,
att därmed avslå motionen.
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§ 168
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden
KS/2014:605

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse David Väyrynen (V) till ersättare i miljö- och byggnämnden.
Bakgrund
Föreligger val av ersättare i miljö- och byggnämnden efter Mikaela Peltz
(V).
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-05 § 148
att ärendet tas upp till kommunfullmäktige 9 november 2015.
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige
besluta
att utse David Väyrynen (V) till ersättare i miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2015-11-06 § 20.
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§ 169
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden
KS/2014:605

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Jaime Romo (M) till ersättare i miljö- och byggnämnden.
Bakgrund
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden upptas till behandling.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-05 § 155 att ersättare (M) till
miljö- och byggnämnden lämnas öppet till kommunfullmäktiges sammanträde 5 oktober 2015.
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige
besluta
att utse Jaime Romo (M) till ersättare i miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2015-11-06 § 21.
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§ 170
Nyval av nämndemän 2016-2019
KS/2014:608

102

Kommunfullmäktige beslutar
att återta beslutet i kommunfullmäktige 2014-12-08 § 193 för åren
2016-2018,
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att utse 18 nämndemän för åren 2016-2019,
att Rose-Marie Karlsson, Amy Henriksson, Desiree Arvidsson Simonsson,
Ingrid Josefsson, Sanna Strokirk, Emma Falksund, Göte Eriksson, David
Väyrynen, Henrik Lehtipalo, Ann-Katrin Karlsson, Eva Nyström, Carina
Engman, Magnus Johansson, Clary Persson, Birgitta Heldeskog, Mats
Rantapää, Tony Normark och Ulf Markström väljs till nämndemän.
Bakgrund
På kommunfullmäktige 2014-12-08 § 193 valdes 18 nämndemän för åren
2015-2018. Enligt Gällivare Tingsrätt skulle valet endast gällt för 2015.
Föreligger val till nämndemän 2016-2019. 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
Utdragsbestyrkande
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22
17
11
8,5
7,33
5,66
5,5
4,4
4,25
3,66
3,4
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Förslag till beslut
att återta beslutet i kommunfullmäktige 2014-12-08 § 193 för åren
2016-2018,
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att utse 18 nämndemän för åren 2016-2019.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2014-12-08 § 193.
2. Gällivare Tingsrätt 2015-10-06.
3. Kommunfullmäktiges valberedning 2015-11-06 § 22.
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår
kommunfullmäktige besluta
att återta beslutet i kommunfullmäktige 2014-12-08 § 193 för åren
2016-2018,
att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,
att utse 18 nämndemän för åren 2016-2019,
att Rose-Marie Karlsson, Amy Henriksson, Desiree Arvidsson Simonsson,
Ingrid Josefsson, Sanna Strokirk, Emma Falksund, Göte Eriksson, David
Väyrynen, Henrik Lehtipalo, Ann-Katrin Karlsson, Eva Nyström, Carina
Engman, Magnus Johansson, Clary Persson, Birgitta Heldeskog, Mats
Rantapää, Tony Normark och Ulf Markström väljs till nämndemän.
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§ 171
Delgivningar
KS/2012:615

214

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Bakgrund
Delgivningar
1. KS 2015:593/007
Slutdokument har inkommit från Gällivare kommuns revisorer den 23
september 2015 gällande uppföljning av informationsöverföring och
kommunikation med landstinget.
2. KS 2015:594/007
Slutdokument har inkommit från Gällivare kommuns revisorer den 23
september 2015 gällande granskning av kommunens och bostadsföretagets fastighetsförvaltning.
3. KS 2015:609/730
Ordförande i Gällivare-Malmbergets FUB har den 29 september 2015 inkommit med en skrivelse gällande habiliteringsersättningen inom daglig
verksamhet.
4. KS 2015:25/107
Lapplands Kommunalförbunds protokoll från 2015-06-22, 2015-09-04
och 2015-09-25.
5. KS 2014:269/214
Länsstyrelsen Norrbotten har den 30 september 2015 beslutat att avslå
överklagan av kommunfullmäktiges beslut 25 maj 2015 § 66 att anta detaljplan för Gällivare 4:18 m.fl (Andra Sidan).
6. KS 2012:615/214
Mark- och miljödomstolen har meddelat dom 12 oktober 2015 gällande
detaljplan för del av Gällivare Gällivare 4:21, Bryggeribacken, Andra Sidan.
7. KS 2015:18/101
Förteckning över motioner 2015-11-09.
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8. KS 2015:242/041
Miljö- och byggnämndens har beslutat 2015-04-23 § 57 gällande taxa för
livsmedel och foderlagstiftning för 2016 och taxa för räddningstjänstens
tillsynsbesök enligt LSO och LBE för 2016.
9. KS 2015:246/041
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat 2015-04-21 § 59 gällande taxa för försäljning av måltidskuponger till personal inom barn-,
utbildning- och kulturnämnden, taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten, taxa för fjärrlåneavgift inom biblioteksverksamheten,
taxa för bildarkivet och taxa för upprättande av kopia på originalbetyg.
10. KS 2015:239/041
Kommunstyrelsen har beslutat 2015-06-15 § 168 om taxa för lotteritillstånd, taxa för föreningstjänster, kopiering och taxa för kopiering av allmän handling.
11. KS 2015.250/041
Service- och tekniknämnden har beslutat 2015-04-21 § 59 om taxa för
ansökningsavgifter för transportdispenser, taxa för räddningstjänsten för
extern service, taxa för torghandel, taxa för sotning och taxa för brandskyddskontroll.
12. KS 2015:254/041
Socialnämnden har beslutat 2015-04-23 § 62 om taxa för tillfällig
dödsboförvaltning, taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten, taxa
för boende vid studier på annan ort enligt LSS och taxa för tillsyn enligt
tobakslagen.
13.
Catharina Gustafsson, folkhälsostrateg informerar vid dagens sammanträde om Folkhälsorådet. Informationen pågår kl. 11.15 - 12.00.
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§ 172
Motioner 2015
KS/2015:18

101

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Inga motioner har inkommit.
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2015-11-09
Ärenden: §§ 159 - 172

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 166
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Alriksson, Lars

M

N

X

Alriksson, Eva

M

N

X

Nordvall Hedström, Monica
§§ 159-160, kl 10.00-11.15

M

N

Josefsson, Ingrid

M

N

Liljergren, Per-Åke

M

F

Blom, Benny

M

F

Fulford, Katarina

M

F

Nilsson, Tomas

S

F

Larsson, Birgitta

S

N

X

Lindberg, Lena

S

N

X

Åhlén, Maria

S

N

X

Sundelin, Johannes

S

F

Eriksson, Nina

S

N

X

Axelsson, Roland

S

N

X

Persson, Clary

S

N

X

Ärlebrand, Steve

S

N

X

Öjemalm, Monica

S

F

Rantapää, Mats

S

N

X

Normark, Ulf

S

N

X

Pohjanen, Margareta

S

N

X

Junkka, Tomas

S

F

Näslund, Elin

S

F

Johansson, Erik

S

N

X

Hogeland, Anna-Carin

S

N

X

X
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N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2015-11-09
Ärenden: §§ 159 - 172

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 166
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Wäppling, Jeanette
§§ 159-160, kl. 10.00-13.15

V

N

Eriksson, Stig

V

N

X

Taivalsaari, Karl-Erik

V

N

X

Sundqvist-Apelqvist, Katinka

V

F

Fagerlönn, Pernilla

V

N

X

Lehtipalo, Henrik

V

N

X

Öderyd, Isabelle

V

N

X

Ölvebo, Henrik

MP

N

X

Liinanki, Mattias §§ 159-164, kl. 10.00-16.00 MP

N

Nyman, Dagmar

MP

N

X

Nordstrand, Joakim
§§ 159-166, kl. 10.00-17.00

MP

N

X

Palmqvist, Eric

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
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N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2015-11-09
Ärenden: §§ 159 - 172

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 166
§
§
§
Ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Martinsson, Michael

M

T

X

Henriksson, Amy

M

T

X

Wahlström, Per

M

T

X

Rolf Wessel
N kl. 10.00-12.00, T §§ 161-172 kl. 12.00-17.30

M

T

X

Öqvist, Frank

S

T

X

Eriksson, Gunnel

S

T

X

Heldeskog, Birgitta

S

T

X

Markström, Ulf

S

F

Danell, Claes

S

F

Eriksson, Monica

S

T

Normark, Tony

S

F

Eriksson, Vivi

S

T

Furskog, Laila

S

N

Henriksson, Janete

V

F

Väyrynen, David §§ 161-172, kl. 13.15-17.30

V

T

X

Lehtipalo, Ann-Christin

V

T

X

Haarala, Ove

V

F

Ovrell, Stefan

MP

F

Lisa Eriksson

MP

F

Johansson, Nicklas

NS

N

Eriksson, Göte

NS

N

X

X
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N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2015-11-09
Ärenden: §§ 159 - 172

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 166
§
§
§
Ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Isaksson, Anneli

MaV

N

Isaxon, Gun

MaV

N

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

21

19

1 Frånv

Sverigedemokraterna Gällivare

Protokollsanteckning kommunfullmäktigesammanträde 2015-11-09
Punkt 06: Förvärv av Vågmästaren 1. Gällivare.

Sverigedemokraterna delar kommunstyrelsens uppfattning om att tomten "Vågmästaren 1"
är synnerligen lämplig för byggnation av bostäder. Vi instämmer i åsikten om att denna
tomt bör förvärvas från nuvarande ägare, Svevia Fastighet AB.
Tomten är belägen nära skola, motionsspår, handelsområde, äldreboende och andra
bostäder. Vidare så finns bussförbindelser, gångstråk och vägnät redan i anslutning till
tomten varför den torde vara bättre lämpad för bostäder än industriverksamhet.
Nuvarande ägare Svevia Fastighet AB nyttjar inte tomten utan äger tomt och fastigheter
som idag hyrs ut till bl.a. Gällivare kommun.
Kommunstyrelsen söker i sitt förslag till kommunfullmäktige mandat att tvångsförvärva
"Vågmästaren 1"
Sverigedemokraternas uppfattning är att det maktmedel ett tvångsförvärv innebär endast
skall utnyttjas som en sista utväg då alla andra försök till överenskommelse uttömts.
Parterna bör, som vi ser det, kunna enas om en försäljning, i synnerhet som Svevia idag
inte bedriver någon verksamhet på "Vågmästaren 1"
Ett tvångsförvärv skulle inte bara riskera att medföra en segdagen process utan riskerar
också att skapa "badwill" mellan kommunens näringsidkare och Gällivare kommun.
Då inga andra alternativ eller formuleringar än tvångsmetoder nämnts i förslagets
att-satser väljer Sverigedemokraterna härmed att föra våra invändningar kring
tvångsförvärvet till protokollet även om vi i sak stödjer kommunstyrelsens strävan att
förvärva "Vågmästaren 1"

Sverigedemokraterna Gällivare

