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§ 173
Information från revisorerna
KS/2015:15

007

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Föreligger ingen information vid dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 174
Information om samhällsomvandlingen
KS/2015:16

100

Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar
kommunchefen om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.
Lennart Johansson informerar om;
- Malmbergets avveckling
- Utvecklingsplan östra Malmberget vilar
- Kulturbyggnadsområde, arbete pågår för att hitta alternativa platser
- Grön-vit-blå strukturplan
- Utredning friidrottsanläggning
- Utredningar gällande parkeringar, flödesmodell trafik och övergripande trafikstrategi snart klara
- E 45 och sträckningen genom samhället, pågår workshop, slutrapport
första kvartalet 2016
- Fördjupad lokaliseringsstudie ny förskola med fem avdelningar
- Nytt äldreboende som ersätter Lövberga måste ev påskyndas
- Kunskapshuset
- Is- och evenemangsarena, länsstyrelsen har återvisat ärendet pga
formaliafel.
- Övergripande masterplan
- Repisvaara projektet som samkörs med LKAB, huvudmannaskap för
gator, va mm upplåtelseformer, exploateringskostnader, markanvisningar ska diskuteras
- Exploatering Repisvaara södra
- Huvudvattenledningen arbete pågår och ska vara klar till sommaren
2016.
- Exploatering av kommunalhemmet, markanvisningsavtal med BoKlok
och Nåiden AB.
- Vuoskonjärvi all infrastruktur klar.
- Detaljplan Bryggeribackan, prövningstillstånd ej beviljat. Exploatering
kan påbörjas.
- Lasarettet 10.
- Silverbrandshöjden, Englund och MAF ska exploatera området, avtal
ej klart
- Attraktiva bostäder (Öster om Tallbacka IP).
Utdragsbestyrkande
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Informationen pågår kl. 11.15 - 11.50.
Underlag
1. Powerpoint presentation.

Utdragsbestyrkande
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§ 175
Information om ensamkommande flyktingbarn
KS/2015:769

133

Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Catharina Gustafsson, hälsostrateg informerar vi dagens sammanträde
om ensamkommande flyktingbarn.
Catharina Gustafsson informerade om kommunens ansvar och arbete
med de ensamkommande flyktingbarnen. Gällivare kommuns årliga överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen avseende antalet
ensamkommande barn kommer att öka med 92 platser (från 13 till 105
platser) 2016. Under 2015 beräknas 77 barn ha anvisats till kommunen;
26 av dessa är placerade i kommunen och 51 barn är placerade i annan
kommun.
Kostnaderna för HVB hem i egen regi finansieras fullt ut av återsökningsbara medel medan kostnaderna för HVB hem på annan ort överskrider
schablonen.
I kommunen finns per 1 februari 2016 fyra HVB boenden och 50 platser.
Ytterligare behov finns för 2016/17 av 73 platser.
Ett inkluderande integrationsarbete pågår trots i vissa fall stora utmaningar i verksamheterna. En strategisk integrationsplan är under framtagande.
Informationen pågår kl. 10.00 – 11.10.
Underlag
1. Powerpoint presentation.
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§ 176
Information från Rädda Barnen
KS/2015:770

100

Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Markus Olsson, verksamhetsansvarig i Luleå för Rädda Barnen Region
Nord informerar om barnkonventionen (FNs konvention om barnens
rättigheter) vid dagens sammanträde.
Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn
ska få sina rättigheter tillgodosedda. De väcker opinion för barns rättigheter och deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. De lyssnar
på barn, tar ställning, sprider information och driver fram förändringar – i
Sverige och i världen.
Rädda Barnen har nyss släppt en rapport om Barnfattigdom i Sverige.
Gällivare kommun har lägst barnfattigdom i Norrbotten med 5,2 % mot
Sverige 12 %.
FNs barnkonventionen består av 54 artiklar. Det är rättigheter som gäller
för alla barn i alla länder som har anslutit sig till konventionen. Markus
Olsson informerar om artiklarna och övriga åtgärder och uppföljningar.
Informationen pågår kl. 13.00 – 13.55.
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§ 177
Energiplan för Gällivare kommun 2016-2018
KS/2015:260

100

Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till Energiplan för Gällivare kommun 20162018.
Reservation
Eric Palmqvist (SD) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till Energiplan för Gällivare kommun 2016-2018 har upprättats.
Enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering ska kommunen inneha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i
kommunen. Planen är den första Energiplanen för Gällivare kommun,
därför fokuserar den på att forma grunden och bana väg för en än mer
utvecklad och omfattande energiplan under nästkommande planperiod.
Förslaget utgår från de nationella klimatmålen, de regionala målen för
klimat och energi samt de lokala förutsättningarna som finns uppsatta i
översiktsplanen, fördjupade översiktsplanen, handlingsplan för jämställdhet samt miljöplanen för Gällivare kommun.
Förslag till energiplan har skickats på remiss till samtliga nämnder och
styrelsen i Gällivare kommun, samt till de politiska partier som finns
representerade i kommunfullmäktige mandatperioden 2015-2018.
Remisstiden var 4 maj -1 oktober 2015. Yttranden har inkommit från
kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott, miljö- och byggnämnden,
service- och tekniknämnden, Norrbottens sjukvårdsparti, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna.
Vissa revideringar har genomförts efter inkomna yttranden. Vilka det är
framgår av beslutsunderlag 2, sammanställning av inkomna yttranden.
Ekonomiska konsekvenser
Antagandet av planen medför inte några direkta ekonomiska konsekvenser. Verkställigheten och arbetet med att nå uppsatta målområden ska
arbetas in i nämndernas styrkort och förvaltningarnas ordinarie verksamhet.

Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett långsiktigt strategiskt planerande för tillförsel, distribution och energianvändning skapar en tryggare framtid för de barn och ungdomar som
växer upp i Gällivare kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till Energiplan för Gällivare kommun 20162018.
Underlag
1. Förslag till Energiplan för Gällivare kommun 2016-2018.
2. Sammanställning av inkomna yttranden.
3. Yttranden.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16 § 210.
5. Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 288.
Yrkande 1
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S), Joakim
Nordstrand (MP), David Väyrynen (V), Bernt Nordgren (NS) och Bror
Wennström (MaV)
att anta upprättat förslag till Energiplan för Gällivare kommun 20162018.
Eric Palmqvist (SD) yrkar
Bifall till Energiplanen, med ändringsyrkande under
1. Inledning
Den energi som vi förbrukar har på ett eller annat sätt en direkt inverkan
på klimatet”
ändras till:
“Mycket av den energi vi idag framställer och förbrukar har en miljöpåverkan eller andra negativa miljökonsekvenser.”
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag mot Eric Palmqvists 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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Yrkande 2
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S), Joakim
Nordstrand (MP), David Väyrynen (V), Bernt Nordgren (NS) och Bror
Wennström (MaV)
att anta upprättat förslag till Energiplan för Gällivare kommun 20162018.
Eric Palmqvist (SD) yrkar
Bifall till Energiplanen, med ändringsyrkande under
3.1 MÅLOMRÅDE HÅLLBARA TRANSPORTER
3.1.1 Vid byggande och planering samt vid drift och underhåll av den
kommunala infrastrukturen ska trafikanter som promenerar, cyklar, använder spark, skidor eller kollektiva färdmedel prioriteras i trafiksystemet
ändras till:
“Vid planering, anläggande samt vid drift och underhåll av den kommunala infrastrukturen skall samtliga transportmedel beaktas. Trafiksystemet skall utformas så att man underlättar för de som promenerar, cyklar,
använder spark, skidor eller åker kollektivt”
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag mot Eric Palmqvists förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl.
förslag.
Yrkande 3
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S), Joakim
Nordstrand (MP), David Väyrynen (V), Bernt Nordgren (NS) och Bror
Wennström (MaV)
att anta upprättat förslag till Energiplan för Gällivare kommun 20162018.
Eric Palmqvist (SD) yrkar
Bifall till Energiplanen, med ändringsyrkande under
3.2 MÅLOMRÅDE HÅLLBAR ENERGIPRODUKTION
3.2.1 Verka för utbyggnad av vindkraft inom kommunen utifrån strategiska områden angivna i översiktsplanen.
ändras till:
Utdragsbestyrkande
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“Verka för investeringar inom hållbar och kostnadseffektiv energiproduktion/utvinning baserad på aktuell evidensbaserad forskning”
Propositionsordning 3
Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag mot Eric Palmqvists förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl.
förslag.
Yrkande 4
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Ulf Normark (S), Joakim
Nordstrand (MP), David Väyrynen (V), Bernt Nordgren (NS) och Bror
Wennström (MaV)
att anta upprättat förslag till Energiplan för Gällivare kommun 20162018.
Eric Palmqvist (SD) yrkar
Bifall till Energiplanen, med ändringsyrkande under
3.2 MÅLOMRÅDE HÅLLBAR ENERGIPRODUKTION
3.21
“Både i de regionala energi- och klimatmålen, Översiktsplanen Gällivare
kommun 2014 och Fördjupad översiktsplan 2014-2032 framgår att vindkraft är en prioriterad energiframställningsmetod. Gällivare kommun har
flera strategiskt lämpliga områden för vindkraft vilka angivits i Översiktplanen. I framtida planering och vid beslutsfattande rörande dessa områden bör vindkraftsetableringar tas i beaktande utifrån vad som anges i
översiktsplanen”
ändras till:
“Både i de regionala energi- och klimatmålen, Översiktsplanen Gällivare
kommun 2014 och Fördjupad översiktsplan 2014-2032 framgår att vindkraft är en prioriterad energiframställningsmetod. Då forskningen inom
hållbar energiproduktion är bred och nya rön och energiutvinningsmetoder kan komma att bli aktuella bör Gällivare kommun vara lyhörd för
sådana framsteg och ligga i framkant vad gäller att anpassa såväl befintlig kraftproduktion som kommande nyinvesteringar utifrån sådana
tekniska landvinningar som idag inte kan förutses. En del i detta kan vara
att beakta de strategiskt viktiga områdena för vindkraft men också
anpassa de långsiktiga strategierna till andra likvärdiga energislag om de
skulle komma visa sig mer kostnadseffektiva eller innebära en mindre
miljöpåverkan”

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning 4
Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag mot Eric Palmqvists förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl.
förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 178
Lapplands Kommunalförbunds reviderade budget 2016-2018, revidering
av kommunens budgetplan 2016-2018
KS/2015:222

041

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Lapplands Kommunalförbunds detaljbudget för 2016
att i och med denna förändring korrigera tidigare fastställd resultatbudget
för Gällivare kommun åren 2016-2018.
För Lapplands Kommunalförbund:
Driftbudget 2016:
92 886 tkr.
Driftbudget 2017:
94 572 tkr.
Driftbudget 2018:
93 705 tkr.
Ärendebeskrivning
När kommunfullmäktige den 24 augusti 2015 fastställde budgetplanen
2016-2018, så förelåg endast preliminärt budgetförslag för LKF.
Lapplands kommunalförbund har överlämnat förslag till driftbudget 20162018. Enligt direktionens beslut i protokollen från 2015-11-16 är budgeten för 2016 – 80 077 tkr. Till direktionens förslag har adderats s. k ”fria
nyttigheter” om 12 809 tkr per år. Sammanlagt blir LKFs budget för 2016
– 92 886 tkr.
Ekonomiska konsekvenser
Fria nyttigheter för 2016 uppgår till 12 809 tkr, för åren 2017-2018 har
samma belopp på de fria nyttigheterna antagits. Förändringen av budgetförslaget innebär att budgeten blir 283 tkr lägre för 2016.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslut om Lapplands Kommunalförbunds budget kan medföra konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta Lapplands Kommunalförbunds detaljbudget för 2016

Utdragsbestyrkande
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att i och med denna förändring korrigera tidigare fastställd resultatbudget
för Gällivare kommun åren 2016-2018.
För Lapplands Kommunalförbund:
Driftbudget 2016:
92 886 tkr.
Driftbudget 2017:
94 572 tkr.
Driftbudget 2018:
93 705 tkr.
Beslutsunderlag
1. LKF direktions protokoll 2015-11-16 § 75-76.
2. Direktivens budgetuppdelning per år 2016-2018.
3. Detaljbudget LKF 2016.
4. Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 295.
Yrkande
Bernt Nordgren (NS) yrkar
att anta Lapplands Kommunalförbunds detaljbudget för 2016
att i och med denna förändring korrigera tidigare fastställd resultatbudget
för Gällivare kommun åren 2016-2018.
För Lapplands Kommunalförbund:
Driftbudget 2016:
92 886 tkr.
Driftbudget 2017:
94 572 tkr.
Driftbudget 2018:
93 705 tkr.
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.

Utdragsbestyrkande
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§ 179
Projektering Helikopterbas
KS/2015:757

537

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja 5 miljoner kronor till projektering helikopterbas vid Lapland
Airport.
att starta projektering under förutsättning Norrbottens Läns landsting
träffar avtal med Gällivare kommun om att ersätta kommunen fullt ut om
inte projektet med helikopterbasen genomförs,
att medel anvisas ur rörelsekapitalet.
Ajournering kl. 15.35-15.50.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landstig (NLL) har efterfrågat om möjlighet att hyra
helikopterbas vid Lapland Airport Gällivare.
I nuläget är deras helikopterbas belägen vid Vassara träsk. Orsaken till
NLL:s önskemål att flytta är både flygoperativa och organisatoriska.
För helikopterbasen avses befintliga banor samt flygsystem användas. I
övrigt behöv ny byggnad med kontor, övernattningsrum samt hangar på
sammanlagt 1600 kvm byggas.
Önskemålet från NLL är att byggstart sker under maj 2016 med färdigställande i början av 2017.
NLL är beredd att skriva ett 20 års hyresavtal med förlängning som täcker kommunens kostnader för anläggningen samt driften.
För att klara byggstart enligt NLL:s önskade tidplan bör projektring starta
omgående.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Investeringen för helikopterbasen bedöms till ca 40-50 miljoner. En
kalkyl håller på att tas fram till vecka 50.
Projekteringen som beräknas 4-5 miljoner kr bör påbörjas under december.
Beslut om slutliga investeringen bör tas senast i februari 2016.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja 5 miljoner kronor till projektering helikopterbas vid Lapland
Airport.
att starta projektering under förutsättning Norrbottens Läns landsting
träffar avtal med Gällivare kommun om att ersätta kommunen fullt ut om
inte projektet med helikopterbasen genomförs.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 296.
Yrkande 1
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
och Eric Palmqvist (SD)
att bevilja 5 miljoner kronor till projektering helikopterbas vid Lapland
Airport,
att starta projektering under förutsättning Norrbottens Läns landsting
träffar avtal med Gällivare kommun om att ersätta kommunen fullt ut om
inte projektet med helikopterbasen genomförs,
att medel anvisas ur rörelsekapitalet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl. förslag.
Yrkande 2
Birgitta Larsson (S) lägger förslag på följande tilläggsattsats

Utdragsbestyrkande
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att se över de delar av den Fördjupade översiktsplanen vid de nuvarande
Helikopterområdena, dvs ändra planen till ex. bostadsområden.
Ordförande meddelar att hon, med hänvisning till KL 5 kap, § 45
vägrar att lägga fram Birgitta Larssons förslag till beslut eftersom
hon anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

330 (335)

2015-12-14

Kommunfullmäktige

§ 180
Motion av Tomas Junkka (S) - Vidareutveckling av arbetet med personalförsörjning i Gällivare kommun
KS/2015:527

020

Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad då liknande projekt redan pågår.
Ärendebeskrivning
I motionen föreslås att Gällivare kommun ska inrätta en projektanställning under personalfunktionen (3 år) med uppdrag att kartlägga rekryteringssituationen på kort och lång sikt tillsammans med verksamheter och
personalfunktionen, ta fram förslag till gemensamma områdesspecifika
åtgärder på kort och lång sikt för att klara en bra personalförsörjning,
beskriva kostnaderna för föreslagna åtgärder samt initiera och hålla i
genomförandet av förslagen under de tre första åren.
Med utgångspunkt från workshop med politiker och tjänstemän i juni
2015 samt stora kommunledningsgruppens möte i augusti 2015 har en
handlingsplan för kompetensförsörjning utarbetats och behandlats i
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07 samt Kommunstyrelsen
2015-10-26. De åtgärder som i enlighet med handlingsplanen kommer
att genomföras överensstämmer i huvudsak med de förslag som lämnas i
motionen. Gällivare kommun arbetar således redan med de frågor som
väcks i motionen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad då liknande projekt redan pågår.
Underlag
1. Utredning angående vidareutveckling av arbetet med personalförsörjning i Gällivare kommun.
2. Motion av Tomas Junkka – Vidareutveckling av arbetet med personalförsörjning i Gällivare kommun.
Utdragsbestyrkande
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3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-16 § 211.
4. Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 289.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V)
att motionen anses besvarad då liknande projekt redan pågår.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Birgitta Larsson m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 181
Delgivningar
KS/2014:546

102

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delgivningar
1. KS 2014:546/102
Länsstyrelsen Norrbotten har den 29 oktober 2015 beslutat utse ny
ledamot i kommunfullmäktige fr.o.m. 29 oktober 2015 t.o.m. 14 oktober
2018.
2. KS 2015:675/108
Länsstyrelsen Norrbotten har den 3 november 2015 lämnat delbeslut
gällande överklagande av kommunfullmäktige i Gällivare kommuns beslut
den 5 oktober 2015 § 139 angående detaljplan för del av Gällivare 76:1,
del av Sjöjungfrun 2, samt del av Sjöjungfrun 3, - nu fråga om inhibition.
3. KS 2015:25/107
Lapplands Kommunalförbunds protokoll 2015-05-22, 2015-09-25 och
2015-11-16 med bilagor.
4. KS 2015:675/108
Länsstyrelsen Norrbotten har den 25 november 2015 beslutat att upphäva det överklagade beslutet av kommunfullmäktige den 5 oktober
2015 § 139 angående detaljplan för del av Gällivare 76.1, del av Sjöjungfrun 2, samt del av Sjöjungfrun 3.

Utdragsbestyrkande
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§ 182
Interpellation av Bror Wennström (MaV) - Vetenskapen om anpassning
av maskiner och miljö till människans psykiska och fysiska förutsättningar
KS/2015:715

773

Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Ärendebeskrivning
Bror Wennström (MaV) har inkommit med en interpellation angående
vetenskapen om anpassning av maskiner och miljö till psykiska och
fysiska förutsättningar.
Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Wäppling (V) har utarbetat ett
skriftligt svar som har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.
Underlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.
Interpellationsförfrågan
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får
ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 183
Interpellation av Ulf Normark (S) - Saneringskostnaderna för fastigheterna Gällivare 12:59, Gällivare 80:1 och Gällivare 12:585
KS/2015:744

260

Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Ärendebeskrivning
Ulf Normark (S) har inkommit med en interpellation angående saneringskostnader för fastigheterna Gällivare 12:59m Gällivare 80:1 och Gällivare
12:585.
Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Wäppling (V) har utarbetat ett
skriftligt svar som har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Underlag
3. Interpellation.
4. Interpellationssvar.
Interpellationsförfrågan
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får
ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 184
Motioner 2015
KS/2015:18

101

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning.
Ärendebeskrivning
Följande motion/er har inkommit fram till kallelsens utskick;
1. Motion av Erik Johansson (S), Birgitta Larsson (S) och Lena
Lindberg (S) – Gällivares nya idrottscentrum. KS 2015:765/821.
2. Motion av Bror Wennström (MaV) – Upprustning av europaväg 10.
KS 2015:771/510.
3. Motion av Roland Axelsson (S) och Birgitta Larsson (S) – Äldreboende
i Hakkas. KS 2015:808/734.
4. Motion av Erik Johansson (S) och Nina Eriksson (S) – Utbildning och
nätverk för unga politiker.
KS 2015:809/104.

Utdragsbestyrkande

1
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N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2015-12-14
Ärenden: §§ 173-184

A = Avstår röst

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

Ledamöter
Alriksson, Lars

M

N

Alriksson, Eva

M

N

Nordvall Hedström, Monica

M

F

Josefsson, Ingrid

M

N

Liljergren, Per-Åke

M

F

Blom, Benny

M

N

Fulford, Katarina Kl. 10.00-14.30 §§ 173-177

M

N

Nilsson, Tomas

S

F

Larsson, Birgitta

S

N

Lindberg, Lena

S

N

Åhlén, Maria

S

N

Sundelin, Johannes

S

F

Eriksson, Nina

S

F

Axelsson, Roland

S

N

Persson, Clary

S

N

Ärlebrand, Steve

S

N

Öjemalm, Monica

S

N

Rantapää, Mats

S

F

Normark, Ulf

S

N

Pohjanen, Margareta

S

N

Junkka, Tomas

S

F

Näslund, Elin

S

F

Johansson, Erik

S

N

Hogeland, Anna-Carin

S

N
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Datum: 2015-12-14
Ärenden: §§ 173-184
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Omröstningar
§
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Wäppling, Jeanette

V

N

Eriksson, Stig

V

N

Taivalsaari, Karl-Erik

V

N

Sundqvist-Apelqvist, Katinka

V

N

Fagerlönn, Pernilla

V

N

Lehtipalo, Henrik

V

N

Öderyd, Isabelle

V

F

MP

N

Liinanki, Mattias

MP

N

Nyman, Dagmar

MP

N

Nordstrand, Joakim

MP

N

Palmqvist, Eric

SD

N

Lohiniva, Paula

SD

N

Nordgren, Bernt

NS

N

Henricsson, Margareta

NS

N

Wennström, Bror

MaV

N

Olofsson, Fredric

MaV

N

Ölvebo, Henrik

Kl. 10.00-12.00, §§ 173-175

Kl. 10.00-13.00, §§ 173-175
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§
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§
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Ersättare
Martinsson, Michael

M

T

Henriksson, Amy

M

F

Wahlström, Per

M

T

M

N

Öqvist, Frank

S

T

Eriksson, Gunnel

S

T

Heldeskog, Birgitta

S

T

Markström, Ulf

S

F

S

T

Eriksson, Monica

S

T

Normark, Tony

S

F

Eriksson, Vivi

S

F

Furskog, Laila

S

T

Henriksson, Janete

V

F

Väyrynen, David

V

T

Lehtipalo, Ann-Christin N kl. 10.00-13.00
T kl. 13.00-16.45, §§ 176-184

V

T

Haarala, Ove

V

N

Ovrell, Stefan

N kl. 10.00-13.00
MP
T kl. 13.00-16.45, §§ 176-184

T

Lisa Eriksson

MP

F

Johansson, Nicklas

NS

N

Eriksson, Göte

NS

F

Rolf Wessel

Kl. 10.00-12.00

Danell, Claes

Kl. 10.00-15.50, §§ 173-178
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Ersättare
Isaksson, Anneli

MaV

N

Isaxon, Gun

MaV

N
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