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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gällivare Folkets hus, Blå Forell
Måndag 5 februari 2018 kl. 10:00 - 16:00

Ajournering

Kl. 10:25-10:40, § 11
Kl. 11:50-13:00
Kl. 14:20-14:25, § 15

Jäv

Benny Blom (M), § 13

Utses att justera

Laila Furskog / Eric Palmqvist

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2018-02-08, klockan 15:00

Beslutande

Enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagare

Mats Pettersson, kommunchef
Maria Landström, kommunsekreterare
Tommy Nyström, ordförande Gällivare kommuns revisorer, § 9
Lennart Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
§ 10
Britt-Marie Wiklund (M), ordförande service- och tekniknämnden,
§§ 17-18

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

________________________
Maria Landström

Paragraf §8 - §23

________________________
Margareta Henricsson
________________________________
Laila Furskog

________________________
Eric Palmqvist
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§8
Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning
KS/2018:59

101

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna dagordningen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om godkännande av dagordning.

Utdragsbestyrkande
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§9
Information från revisorerna
KS/2018:20

007

Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I revisorernas reglemente § 21 ska revisorerna löpande redovisa resultatet av sin granskning till fullmäktige.
Vid dagens sammanträde informerar Tommy Nyström, ordförande,
Gällivare kommuns revisorer om revisorernas granskning av:
- Revisionsrapport - Beredning av motioner, interpellation, frågor, medborgarinitiativ samt remisshantering.

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Information om samhällsomvandlingen
KS/2018:14

100

Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.
Lennart Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om:
Huvudtidplanen
- Kunskapshuset
- Multiaktivitetshuset
- Vård- och omsorgsboende Repisvaara
- Skola och förskola Repisvaara
- Is- och evenemangsarena
- Friidrottshallen
- Förskola Mellanområdet
- F.d. Forsens vårdcentral
- Repisvaara södra etapp 1 och 2
- Gc-väg till Repisvaara, södra etapp 1
- Gc-tunnel
- Bergbäcken
- Sikträskvägen
- Vuoskonjärvi etapp 2
- Handelsområde E 45
- Stålvallen
- Parkeringsnormen
- Trafikstrategin
- Centrumplan
- Bostadsförsörjningsplanen
- Kulturbyggnader
- Miljözoner
- Utvecklingsplan Vassara

Utdragsbestyrkande
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Detaljplaner
- Multiaktivitetshuset
- Sjöparken
- Nordväst Repisvaara
- Silfwerbrandtshöjden
- Del av Gällivare 76:1, Norska vägen
- Hasseln
- Gällivare 82:2, 12:74, öster om Karlgrens

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Revidering av kommunstyrelsens reglemente
KS/2017:2408

003

Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 mars 2018.
Ajournering 10.35–10.40.
Reservation
Eric Palmqvist (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1.
Ärendebeskrivning
Utifrån att en ny kommunallag 2017:725 träder i kraft 1 januari 2018 har
en översyn av kommunstyrelsens reglemente genomförts.
Förutom redaktionella ändringar har lagparagraferna uppdaterats gentemot nya kommunallagen, en översyn att övriga lagrum är gällande har
gjorts och förslag till tillägg införts utifrån nya kommunallagen 2017:725
som faller ner på kommunstyrelse.
Gällande reglemente KS/2016:531 ligger som underlag.
Förslag till reviderat reglemente föreligger.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-18 § 303, att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 15 januari 2018, samt
att bjuda in ansvarig handläggare Annetthe Eriksson till kommunstyrelsens sammanträde 15 januari 2018 för information om ändringarna i reglementet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 mars 2018.
Underlag
1. Gällande reglemente.
2. Förslag till nytt reglemente.
3. Jämförelsedokument gällande och förslag till nytt reglemente.
4. Kommunstyrelsen 2018-01-15 § 9.
Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 mars 2018.
Eric Palmqvist (SD) yrkar
att avslå förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Eric Palmqvists 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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§ 12
Ansökan om utökning av förskoleplatser, tätorten
KS/2017:2592

714

Kommunfullmäktige beslutar
att tillskjuta 1 590 tkr för personal- och driftkostnader för Gläntan under
2018,
att ta medlen från rörelsekapitalet och föra 1 350 tkr till 61713–4120
samt 240 tkr till 61713–4121.
Ärendebeskrivning
Under året har Barn-, utbildning och kulturförvaltningen öppnat en ny tillfällig avdelning inom pedagogisk omsorg, Gläntan, i Koskullskulle. Detta
på grund av ett stort antal barn i kommunen och lång kö till barnomsorgen. Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel för driften av Gläntan
under 2017. Nu äskar Barn-, utbildning och kulturnämnden om medel för
fortsatt verk-samhet även under hela 2018. Antalet inskrivna barn kommer inte att sjunka från 2017 till 2018 och förvaltningen kan därför inte
dra ned på verksamheten mellan dessa år. Antalet barn i förskoleåldern
påverkar heller inte ramen med automatik på samma sätt som ett förändrat elevtal gör.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för personal på en förskoleavdelning 1 350 tkr under ett år.
Kostnaden för lokalhyra 240 tkr under ett år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Kommunen kan erbjuda en större mängd platser inom pedagogisk omsorg, vilket leder till att kön och väntetiden till barnomsorgen blir kortare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att tillskjuta 1 590 tkr för personal- och driftkostnader för Gläntan under
2018,
att ta medlen från rörelsekapitalet och föra 1 350 tkr till 61713-4120
samt 240 tkr till 61713-4121.
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Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-11-07 § 179.
2. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 40.
3. Kommunstyrelsen 2018-01-15 § 15.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att tillskjuta 1 590 tkr för personal- och driftkostnader för Gläntan under
2018,
att ta medlen från rörelsekapitalet och föra 1 350 tkr till 61713–4120
samt 240 tkr till 61713–4121.
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§ 13
VA-lösning Vassaraträsk
KS/2017:2396

345

Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till service- och tekniknämnden att planera för allmänt vatten
och avlopp för Vassaraträsk,
att tidsplan etappindelning, samt kostnader tas fram och arbetas in i
budget,
att uppdra till service- och tekniknämnden att i samverkan med miljö-,
bygg- och räddningsnämnden arbeta fram en övergripande VA-plan för
Gällivare kommun.
Jäv
Benny Blom (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2017-02-23 § 26 att föreslå Gällivare kommun utökar verksamhetsområdet för VA för södra och
norra Vassaraträsk samt att Gällivare kommun tar ett kommunalt ansvar
för allmänna vattentjänster i Vassaraträsk i enlighet med vattenlagens §
6 LAV.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-14 § 46 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att service- och tekniknämnden får i uppdrag
att ta fram en genomförandeplan med ekonomiska och miljömässiga
konsekvenser. Att föreslå Gällivare kommun utökar verksamhetsområdet
för VA för södra och norra Vassaraträsk enligt miljö-, bygg- och räddnings-nämnden samt att Gällivare kommun tar ett kommunalt ansvar för
allmänna vattentjänster i Vassaraträsk i enlighet med vattenlagens § 6
LAV.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-08 § 144 att remittera till serviceoch tekniknämnden att ta fram en genomförandeplan med ekonomiska
och miljömässiga konsekvenser och att detta redovisas i kommunstyrelsen 23 oktober 2017.
Service- och teknikförvaltningen har utrett frågan och konstaterar följande:

Utdragsbestyrkande
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Enligt LAV § 6 ska kommunen om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse,
skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses
i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning, tillse att det
finns fungerande avlopp på ställen där
Service- och teknikförvaltningen anser inte att detta med självklarhet innebär att man ska bygga allmänt VA vid Vassarträsket. Enligt de byggnadsplaner som MBR varit med och tagit fram finns för område söder
Vassaraträsk med ”Tillägg till planbeskrivning” lagakraftvunnen 2016-0325, sägs att:

Utdragsbestyrkande
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Detta innebär för södra Vassaraträsk är det tänkt att det bildas gemensamhetsanläggningar som pumpar sitt avlopp till förbindelsepunkt på
kommunens nät. Närmaste kommunala ledningar finns på Andra sidan.
Enligt de byggnadsplaner som finns för område norra Vassaraträsk med
lagakraftvunnen 2008-06-24, sägs att:

Detta innebär i huvudsak att MBR skall ställa höga krav på de enskilda
avloppanläggningarna.
Avsikten med båda förändringaran i byggnadsplanerna har varit att öka
byggrätten på fastigheterna upp 200 kvm.
Service- och teknikförvaltningen har låtit utreda frågan om allmänt vatten och avlopp runt Vassaraträsk. Idag finns ett 60-tal fastigheter som
skulle förbättra sina VA-anläggningar. Totalt finns ca 120 fastigheter av
olika slag, enligt rapporten.
Ekonomiska konsekvenser
Ett konventionellt VA-system på norra sidan uppskattas kosta 33,9 miljoner kronor. Södra sidan uppskatta kosta 24,5 miljoner kronor. Till detta
tillkommer kostnader för LTA från lågt liggande byggander på uppskattningsvis 7,6 miljoner kronor.
Totalkostnaden uppskattas bli 66 miljoner kronor. Till detta kommer
kostnader för att lösa in befintliga anlägganingar. T.ex. ett nytt minireningsverk kan kosta 100 tkr i inlösen. Detta är inte beräknat.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15 (28)

2018-02-05

Kommunfullmäktige
Intäkten för anslutningsavgift för det 60-talet permanentboende uppskattas bli 9 miljonen kronor. Om samtliga fastigheter i området tvingas
in den allmänna anläggningen kan intäkten stiga till 18 miljoner kronor.
Då många fastigheter ligger lågt kommer det att vara svårt att förse
dessa med självfallsledning och därför måste förses med egna lågtrycksavloppspumpar mot kommunens ledningar, kan det vara tveksamt om
normal fastställd förbrukningstaxa kan debiteras. Dessa kanske måste få
en egen reducerad taxa. Detta måste utredas ytterligare.
Idag ökar vår kapitalkostnad på VA-taxan med relativt stora belopp.
Cirka 27 miljoner för 2016-2017 som ska kapitaliseras. Detta beroende
på att mycket eftersatt underhåll reinvesteras för närvarande. Taxan har
idag en ökning som tagit höjd för dessa investeringar. En ytterligare ökning med investeringar kring Vassaraträsk kräver ännu högre höjningar
för att klara VA-försörjningen affärsmässigt. Hur mycket måste utredas.
VA-taxan är idag förhållandevis hög och skulle troligen det höjningar som
blir nödvändiga bli bland det högsta i landet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Kan ej bedömas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra till service- och tekniknämnden att planera för allmänt vatten
och avlopp för Vassaraträsk,
att tidsplan etappindelning, samt kostnader tas fram och arbetas in i
budget,
att uppdra till service- och tekniknämnden att i samverkan med miljö-,
bygg- och räddningsnämnden arbeta fram en övergripande VA-plan för
Gällivare kommun.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2018-01-15 § 28.
2. Service- och tekniknämnden 2017-11-28 § 147.
3. Rapport 2017-10-19 WSP, VA-system vid Vassaraträsk
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
4. PM WSP, VA-system vid Vassaraträsk.
5. Kommunstyrelsen 2017-05-08 § 144.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 46.
7. Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2017-02-23 § 26.
8. Kommunstyrelsen 2017-10-23 § 266.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av David Väyrynen (V), Fredric Olofsson (MaV), Ulf Normark (S) och Eric Palmqvist (SD)
att uppdra till service- och tekniknämnden att planera för allmänt vatten
och avlopp för Vassaraträsk,
att tidsplan etappindelning, samt kostnader tas fram och arbetas in i
budget,
att uppdra till service- och tekniknämnden att i samverkan med miljö-,
bygg- och räddningsnämnden arbeta fram en övergripande VA-plan för
Gällivare kommun.
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§ 14
Kulturplan för Gällivare kommun 2018-2021
KS/2017:2011

860

Kommunfullmäktige beslutar
att anta kulturplan 2018-2021 för Gällivare kommun.
Ärendebeskrivning
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat att ta fram en ny kulturplan för Gällivare Kommun. Planen har varit ute på remiss där 17 st.
remissvar har inkommit. Ett öppet dialogmöte har också genomförts den
16 augusti. Kommunstyrelsen har inkommit med remissvar efter remisstidens utgång.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Planen kan ge positiva konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta kulturplan 2018-2021 för Gällivare kommun.
Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-12-04 § 204.
2. Kulturplan.
3. Sammanfattning.
4. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 248.
5. Kommunstyrelsen 2018-01-15 § 29.
Yrkande
Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Pernilla Fagerlönn (V), Tomas Junkka (S), Fredric Olofsson (MaV), Eric Palmqvist (SD), Birgitta
Larsson (S), Jeanette Wäppling (V) och Bror Wennström (MaV)
att anta kulturplan 2018-2021 för Gällivare kommun.
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§ 15
Motion av Birgitta Larsson (S) och Ulf Normark (S) - Anläggande av
gång- och cykelväg från Gällivare till Stenbron
KS/2017:2130

1011

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att gång- och cykelvägar anläggs
där utredda behov lokaliserats.
Ajournering 14.20–14.25.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Motion av Birgitta Larsson (S) och Ulf Normark (S) gällande anläggande
av gång- och cykelväg (GC-väg) Gällivare-Stenbron har inkommit till Gällivare kommun 2017-08-25.
Motionärerna framför att det idag är riskfyllt att besöka Stenbron med
cykel eller gående när E 10:an är enda alternativet. Enligt motionärerna
skulle det gå att ändra med ganska små medel om den gamla vägen
skulle nyttjas och de korta sträckor som saknas skulle iordningställas för
att få en enhetlig GC-väg från Gällivare till Stenbron via Nunisvaara
(dans och bingo) och Motorcykelklubben (MMCK).
Förslaget skulle enligt motionärerna erbjuda en säkrare väg för medborgare som önskar cykla till arbetet i Aitik samt skapa förutsättningar för
mer arrangemang på Nunisvaara, MMCK och Stenbron. GC-vägen skulle
även erbjuda ridning med häst. Vidare framför motionärerna att GCvägen skulle kunna nyttjas av sportfiskare som kan ta sig med cykel eller
moped och de som springer kan springa utan vägar med tung trafik. Motionärerna påtalar att vid älven kan rastplatser kopplas till GC-vägen.
Motionärerna föreslår att anlägga en gång- och cykelväg till Stenbron på
”gamla” vägen och koppla ihop vägen där det saknas väg.
Nuläget
Service- och teknikförvaltningen bedömer att i första hand anlägga gångoch cykelvägar där utredda behov lokaliserats. Det finns idag områden i
tätorten som har brister. Nästkommande objekt i planen är att utveckla
Utdragsbestyrkande
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gång- och cykelnätet till bland annat säkra skolvägar i utvecklingsområdet Koskullskulle. I dagsläget är det inte aktuellt för service- och teknikförvaltningen att anlägga gång- och cykelväg till Stenbron.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att gång- och cykelvägar anläggs
där utredda behov lokaliserats.
Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsen 2018-01-15 § 30.
Yrkande 1
Eric Palmqvist (SD) yrkar
att återremittera ärendet då såväl kostnads-, konsekvens- och behovsanalys saknas varför det saknas relevanta uppgifter att ta ställning till.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer under proposition huruvida ärendet ska avgöras i dag
eller återemitteras. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat att avgöra ärendet i dag.
Yrkande 2
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Bror Wennström (MaV),
Jeanette Wäppling (V), Nicklas Johansson (NS), Henrik Ölvebo (MP) och
Lars Alriksson (M)
att avslå motionen med hänvisning till att gång- och cykelvägar anläggs
där utredda behov lokaliserats.
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (S) och
Ulf Normark (S)
att bifalla motionen.
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Propositionsordning 2
Ordförande ställer Mattias Liinankis m.fl. förslag till beslut mot Birgitta
Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Mattias Liinankis m.fl. förslag.
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§ 16
Kommunfullmäktiges delgivningar
KS/2017:2173

102

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga upprättad förteckning över delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delgivningar
1. Ks 2017:2173/102
Länsstyrelsen Norrbotten har 2017-12-21 utsett ny ledamot/ersättare för
ledamot i kommunfullmäktige fr.o.m. 21 december 2017 till och med den
14 oktober 2018.
2. KS 2017:2631/007
Gällivare kommuns revisorer har 2017-11-28 inkommit med slutdokument för beredning av motioner m.fl. demokratifunktioner samt remisshantering.
3. KS 2017:2243/007
Kommunstyrelsen 2017-11-27 § 310 – Revisorernas granskning av
kommunens IT-stöd.
4. KS 2017:2673/007
Gällivare kommuns revisorer har 2017-12-13 inkommit med slutdokument för granskning av samverkan avseende personer med psykisk
funktionsnedsättning.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22 (28)

2018-02-05

Kommunfullmäktige

§ 17
Interpellation av Birgitta Larsson (S) - Tillgång till flygbensin Avgas 100LL
på Gällivare flygplats
KS/2018:149

533

Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S) har inkommit med en interpellation om tillgång till
flygbensin Avgas 100LL på Gällivare flygplats.
Britt-Marie Wiklund (M), service- och tekniknämndens ordförande utarbetar ett skriftligt svar som tillställs kommunfullmäktiges ledamöter vid
sammanträdet.
Underlag
1. Interpellation.
Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får
ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23 (28)

2018-02-05

Kommunfullmäktige

§ 18
Interpellation av Paula Palmqvist (SD) - Avstängningen av busshållplatsen på Järnvägsgatan 20, Malmberget
KS/2018:155

537

Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Ärendebeskrivning
Paula Palmqvist (SD) har inkommit med en interpellation om avstängningen av hållplatsen på Järnvägsgatan 20, Malmberget.
Britt-Marie Wiklund (M), service- och tekniknämndens ordförande utarbetar ett skriftligt svar som tillställs kommunfullmäktiges ledamöter vid
sammanträdet.
Underlag
1. Interpellation.
Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får
ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Inkomna motioner
KS/2017:2677

1011

Kommunfullmäktige beslutar
att lämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning.
Ärendebeskrivning
Följande motioner har inkommit;
Motion av Bror Wennström (MaV) – Undersköterskeutbildning.
KS 2017:2677/1011.
Motion av Birgitta Larsson (S) och Magnus Johansson (S) Makerspace i Gällivare nya Multihus KS 2018:193/1011.

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Entledigande av ledamot i Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
KS/2017:2427

102

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna entledigande av Lars Alriksson (M) som ledamot i Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten.
Ärendebeskrivning
Lars Alriksson (M) har 5 december 2017 inkommit med en begäran om
entledigande från uppdraget som ledamot i Regionala Kollektivtrafikmyndigheten.
Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Lars Alriksson (M) som ledamot i Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten.
Underlag
1. Avsägelse.
Underlag
1. Avsägelse.
2. Kommunfullmäktige 2014-12-08 § 185.
3. Kommunfullmäktige 2016-02-08 § 30.

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Entledigande av ersättare i miljö-, bygg och räddningsnämnden
KS/2017:2063

102

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna entledigande av Christoffer Lind (S) som ersättare i miljö-,
bygg- och räddningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Christoffer Lind (S) har 17 november 2017 inkommit med en begäran om
entledigande från uppdraget som ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Christoffer Lind (S) som ersättare i miljö-,
bygg- och räddningsnämnden.
Underlag
1. Avsägelse.

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Val av vice ordförande till styrelsen för Matlaget i Gällivare AB 2018-2019
KS/2017:2606

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Ove Haarala (V) till vice ordförande i Matlaget i Gällivare AB
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Matlaget i Gällivare AB som beslutades i kommunfullmäktige 7 april 2008 § 36 står det under § 7 styrelse, bl.a. att styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gällivare för tiden från den ordinarie
bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige
förrättats, intill slutet den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa
val till kommunfullmäktige.
Val av styrelse har företagits 2014-12-08 § 177, endast t.o.m. 31 mars
2018.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11 § 224 utsågs styrelsen till Matlaget i Gällivare AB t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019, av
misstag utsågs inte vice ordförande.
Fyllnadsval av vice ordförande föreligger.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att utse Ove Haarala (V) till vice ordförande i Matlaget i Gällivare AB
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019.
Underlag
1. Kommunfullmäktige 2017-12-11 § 224.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2018-01-19 § 1.

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Fyllnadsval av ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden
KS/2017:2063

102

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Jan-Erik Apelqvist (S) till ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Christoffer Lind (S) har 17 november 2017 inkommit med en begäran om
entledigande från uppdraget som ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Fyllnadsval föreligger för perioden 5 februari 2018 - 31 december 2018.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att utse Jan-Erik Apelqvist (S) till ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Underlag
1. Avsägelse.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2018-01-19 § 2.

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2018-02-05
Ärenden: §§ 8-23

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

N

Henriksson, Amy

M

F

Liljergren, Per-Åke

M

N

Blom, Benny, Jäv § 13

M

N

Michael Martinsson

M

F

Larsson, Birgitta

S

N

Lindberg, Lena

S

N

Åhlén, Maria

S

F

Sundelin, Johannes

S

F

Eriksson, Nina

S

F

Axelsson, Roland

S

F

Persson, Clary

S

N

Ärlebrand, Steve

S

N

Rantapää, Mats

S

N

Normark, Ulf

S

N

Pohjanen, Margareta

S

N

Junkka, Tomas

S

N

Öqvist, Frank 10.00-15.45 §§ 8-18

S

N

Eriksson, Gunnel

S

N

Heldeskog, Birgitta

S

N

Danell, Claes

S

N

Eriksson, Monica

S

N
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2018-02-05
Ärenden: §§ 8-23

A = Avstår röst

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

F

Fagerlönn, Pernilla kl.13.00-16.00 §§ 12-23

V

N

Lehtipalo, Henrik

V

N

Öderyd, Isabelle

V

F

Ölvebo, Henrik

MP

N

Liinanki, Mattias

MP

N

Nyman, Dagmar

MP

N

Ovrell, Stefan

MP

N

Palmqvist, Eric

SD

N

Palmqvist, Paula

SD

N

Nicklas Johansson

NS

N

Henricsson, Margareta

NS

N

Wennström, Bror kl. 10.00-14.30, §§8-15

MaV

N

Olofsson, Fredric

MaV

N
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2018-02-05
Ärenden: §§ 8-23

A = Avstår röst

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

Ersättare
Wahlström, Ann

M

F

Högman, Josephine

M

F

Wahlström, Per ers. Amy Henriksson

M

T

Wahlström, Anna Maria

M

F

Normark, Tony ers, Maria Åhlén kl.10.0012.00 §§ 8-11

S

T

Eriksson, Vivi ers. Johannes Sundelin

S

T

Furskog, Laila ers. Nina Eriksson

S

T

Tina, Kent

S

F

Hellström, Monica ers. Roland Axelsson

S

T

Johansson, Magnus kl.10.00-13.00 ej tjg.ers. §§
8-11. Kl. 13.00-16.00 ers. Maria Åhlén §§ 12-23

S

T

Johansson, Lars-Erik Ej. tjg. ers. 10.00-15.45
§§ 8-18. Ers. Frank Öqvist 15.45-16.00 §§ 1923

S

T

Burman, Anna

S

N

Karlsson, Tommy

S

F

Väyrynen, David. Ers. Katinka Sundqvist
Apelqvist

V

T

Lehtipalo, Ann-Christin ers. Isabell Öderyd

V

T

Haarala, Ove. Ers Pernilla Fagerlönn 10.0013.00 §§ 8-11. Ej tjg.ers. 13.00-16.00 §§ 12-23

V

T

Forsberg, Kristina

V

N

Olofsson, Simon

MP

F

Pettersson, Andreas

MP

F
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2018-02-05
Ärenden: §§ 8-23

A = Avstår röst

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

Ersättare
Torbjörn Sandin

NS

F

Eriksson, Göte

NS

N

Isaksson, Anneli kl. 10.00-14.30 ej tjg. ers. §§
8-15. Ers. Bror Wennström kl. 14.30-16.00 §§
16-23

MaV

T

Isaxon, Gun

MaV

N

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

