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§ 98
Sammanträdets öppnande
KS/2018:821 - 101
Ålderspresident Jeanette Wäppling (V) öppnar dagens sammanträde med
följande ord:
Fullmäktigeledamöter och åhörare!
I dag inleds en ny mandatperiod och jag Jeanette Wäppling vill som
ålderspresident hälsa er välkommen till denna mandatperiods första
kommunfullmäktige.
Speciellt välkomna vill jag säga till de nya ledamöter som valt att
engagera sig i detta viktiga politiska arbete.
Det är nu några år sedan jag som 36-åring för första gången klev in i
detta politiska forum. Att jag nu som ålderspresident får öppna detta
sammanträde känns stort.
Att sitta med i kommunfullmäktige är ett ansvarsfullt och ett av de
finaste uppdrag man kan ha, att representera Gällivare kommuns
medborgare i många viktiga beslut. Vi här i församlingen har inte alltid
samma åsikter och levande debatter är viktiga för att belysa frågor ur
olika perspektiv, allt för medborgarnas bästa.
Jag förutsätter att vi även fortsättningsvis har ett bra debattklimat
med stor respekt för varandra.
För er nya ledamöter och även er som suttit ett tag vill jag passa på
att tala om att en intern utbildning med matnyttig information för
uppdraget kommer att hållas i slutet av januari början av februari.
Den 15 februari, kommer vi även att ha en utbildning med Ulrika Nilsson,
en jurist som kommer att gå igenom grundläggande kommunal rätt,
kommunallagen och andra frågor vi som förtroendevalda politiker behöver inför vårt uppdrag.
Slutligen vill jag önska er alla lycka till i ert ansvarsfulla arbete att
fatta beslut för medborgarnas bästa!
Med dessa ord förklarar jag mandatperiodens första kommunfullmäktige
för öppnat!
Vi går till upprop!

Utdragsbestyrkande
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Varsågod föredragande!
Ärendebeskrivning
Ålderspresident Jeanette Wäppling (V) öppnar dagens sammanträde

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Val av kommunfullmäktiges presidium, 2018-2022
KS/2018:775 - 102
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Lena Lindberg (S) till ordförande i kommunfullmäktige,
att välja Claes Danell (S) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige,
att välja Monika Nordvall Hedström till 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Val av kommunfullmäktiges presidium, 2018-2022
Föreligger val till kommunfullmäktiges presidium. Ordförande, 1:e vice
ordförande samt 2:e vice ordförande väljs.
Yrkande 1
Birgitta Larsson (S) yrkar
att välja Lena Lindberg (S) till ordförande i kommunfullmäktige.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
Yrkande 2
Birgitta Larsson (S) yrkar
att välja Claes Danell (S) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
Yrkande 3
Eva Alriksson (M) yrkar
att välja Monika Nordvall Hedström (M) till 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning 3
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 100
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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§ 101
Val av kommunfullmäktiges valberedning, 2018-2022
KS/2018:774 - 102
Kommunfullmäktige beslutar
att minska antal ledamöter från 11 till 9 ledamöter och 9 ersättare,
att företa val som om proportionell valmetod tillämpas,
att välja Maria Åhlén (S) till ordförande i kommunfullmäktiges
valberedning,
att välja David Väyrynen (V) till vice ordförande i kommunfullmäktiges
valberedning,
att välja Ulf Normark (S), Clary Persson (S), Jan-Anders Perdahl (V), Eva
Alriksson (M), Dagmar Nyman (MP), Mia Feldenius (SD) och Margareta
Henricsson (NS), till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning,
att välja Pernilla Fagerlönn (V), Rolf Häggkvist (S), Elin Näslund (S),
Roland Axelsson (S), Kjell-Åke Andersson (M), Rory Blom (SD), Sanna
Nilsson Ylitalo (MP), Stefan Ovrell (MP) och Nicklas Johansson (NS), till
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Ärendebeskrivning
Val till kommunfullmäktiges valberedning, 2018-2022.
Föreligger val av kommunfullmäktiges valberedning, 9 ordinarie
ledamöter och 9 ersättare ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska
samverkan mellan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de
Gröna.
Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti

Utdragsbestyrkande
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Mandat nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Partikonstellation
S/V/MP
S/V/MP
M/NS
S/V/MP
S/V/MP
S/V/MP
SD
M/NS
S/V/MP
S/V/MP
S/V/MP
M/NS
S/V/MP

JMF-tal
25
12,5
9
8,33
6,25
5
5
4,5
4,17
3,57
3,13
3
2,78

Yrkande 1
Birgitta Larsson (S) yrkar
att minska antal ledamöter från 11 till 9 ledamöter och 9 ersättare.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
Yrkande 2
Birgitta Larsson (S) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod tillämpas.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
Yrkande 3
Birgitta Larsson (S) yrkar
att välja Maria Åhlén (S), till ordförande i kommunfullmäktiges
valberedning.
Propositionsordning 3
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande 4
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att välja David Väyrynen (V), till vice ordförande i kommunfullmäktiges
valberedning.
Propositionsordning 4
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.
Yrkande 5
Birgitta Larsson (S) yrkar
att välja Ulf Normark (S) och Clary Persson (S), till ledamöter i
kommunfullmäktiges valberedning.
Propositionsordning 5
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
Yrkande 6
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att välja Jan-Anders Perdahl (V), till ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning.
Propositionsordning 6
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.
Yrkande 7
Eva Alriksson (M) yrkar
att välja Eva Alriksson (M), till ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning.
Propositionsordning 7
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande 8
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att välja Dagmar Nyman (MP), till ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning.
Propositionsordning 8
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
Yrkande 9
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att välja Mia Feldenius (SD), till ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning.
Propositionsordning 9
Ordförande ställer Paula Palmqvists förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Paula Palmqvists förslag.
Yrkande 10
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att välja Margareta Henricsson (NS), till ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning.
Propositionsordning 10
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Nicklas Johanssons förslag.
Yrkande 11
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att välja Pernilla Fagerlönn (V), till ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
Propositionsordning 11
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande 12
Birgitta Larsson (S) yrkar
att välja Rolf Häggkvist (S), Elin Näslund (S) och Roland Axelsson (S), till
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Propositionsordning 12
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
Yrkande 13
Eva Alriksson (M) yrkar
att välja Kjell-Åke Andersson (M), till ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
Propositionsordning 13
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag.
Yrkande 14
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att välja Rory Blom (SD), till ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
Propositionsordning 14
Ordförande ställer Paula Palmqvists förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Paula Palmqvists förslag.
Yrkande 15
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att välja Sanna Nilsson Ylitalo (MP) och Stefan Ovrell (MP), till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
Propositionsordning 15
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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Yrkande 16
Margareta Henricsson (NS) yrkar
att välja Nicklas Johansson (NS), till ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
Propositionsordning 16
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Margareta Henricssons
förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Information från revisorerna
KS/2018:20 - 007
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I revisorernas reglemente § 21 ska revisorerna löpande redovisa resultatet av sin granskning till fullmäktige.
Underlag
1. Tillämpning av delegationsregler inom Miljö-Bygg och
räddningsnämnden.
Vid dagens sammanträde informerar Tommy Nyström, ordförande för
revisorerna i Gällivare kommun om:
Tillämpning av delegationsregler inom Miljö-, bygg och
räddningsnämnden.

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Information om samhällsomvandlingen
KS/2018:14 - 100
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om det aktuella
läget gällande samhällsomvandlingen.
Underlag
1. Presentation.
Lennart Johansson, förvaltningschefsamhällsbyggnadsförvaltningen,
informerar om:
Verksamhetslokaler
- Kunskapshuset
- Multiaktivitetshuset
- Vård- och omsorgsboende Repisvaara
- Ny förskola och skola Repisvaara
- Is- och evenemangsarena
- Friidrottshall
- Ny förskola Mellanområdet
- Forsen
- Sjöparkskolan
Bostäder
- Villor/småhus/flerfamiljshus Repisvaara södra, etapp 1 och 2
Infrastruktur
- GC-väg Repisvaara inkl. fjärrvärme Repisvaara södra etapp 3 (GEAB)
- SSGC-bro/tunnel Repisvaara
- Ny fjärrvärmeledning Repisvaara etapp 2
- Sjöparken park
Företag
- Vuoskonjärvi etapp 2
- Handelsområdet E 45
- Stålvallen

Utdragsbestyrkande
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Utredning och analyser
- Parkeringsnorm
- Åtgärdsvalstudie E 45 och Statliga vägnätet
- Utvecklingsplan centrum
- Helhet kulturbyggnader och miljö Malmberget
- Miljözoner Malmberget
- Fördjupning av utvecklingsplan Vassara träsk
Detaljplaner
- Ändring av detaljplan NV Malmberget etapp 2 (Välkommaskolan m.m.)
- Detaljplan del av Malmberget 8:17, Hermelinen, Hjorten m.fl.
- Västra Repisvaara (SO småhus + skola/vård)
- Silfwerbrandshöjden
- Del av Gällivare 76:1 (Norskavägen, Granngården)
- Detaljplan del av Gällivare 76:1 (f.d. kvarteret Brushanen)
- Hasseln (väntar besked provtagning)
- Gällivare 82:2 + 12:74 (Kulturhus vid Karlgrens)
- Detaljplan Gladan 3 och 7
- Detaljplan Nikkaluokta, del av Gällivare kronoöverloppsmark 2:1

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Övergripande kommunorganisation
KS/2017:2374 - 100
Kommunfullmäktige beslutar
att besluta om ny övergripande kommunorganisation enligt utredningens
förslag,
att den nya kommunorganisationen ska täckas av nuvarande budget,
att kommunstyrelsen utökas till 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare,
att organisationen utvärderas efter två år.
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-29 § 143 att lämna
förslag om övergripande kommunorganisation på remiss till samtliga
politiska partier i kommunfullmäktige samt arbetstagarorganisationer i
Gällivare kommun.
Remiss med underlag utredningsuppdrag, förstudirapport från PWC samt
förtydligande PM från PWC har 2018-06-11 (underlag 2018-06-13) har
skickats till kommunfullmäktigegruppernas ordföranden samt till
arbetstagarorganisationer/kontaktpersoner. Remisstiden var till och med
2018-08-17.
Vid remisstidens utgång har följande organisationer lämnat remissvar:
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sjukvårdspartiet i Gällivare
Malmfältens Väl
Vision
Arbetsterapeuterna och Fysioterapeuterna
Sammanställning av inkomna remissvar

Utdragsbestyrkande
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Sammanställning av svaren är utan rangordning och oavsett hur många
instanser som har framfört synpunkten. För information om vilken
organisation som har framfört synpunkter hänvisas till inkomna
remissvar som finns bilagda.
De synpunkter som lämnats är generella, berör både strukturen och den
fortsatta förändringsprocessen. Nedan har synpunkterna delats in i dessa
tre underrubriker. Varje område avslutas med en kommentar.
Generella synpunkter
Av remissvaren framgår att det finns en samsyn om att det behövs en
förändring och att förslaget i stort sett är bra.
Det framförs att en politisk organisationsförändring bör ske i skiftet av
mandatperiod, innan tillsättande av politiska företrädare i de nya
nämnderna. Politisk enighet är viktig, en strukturell omorganisation
måste fungera oavsett politisk styrning.
Syftet med organisationsförändringen anses inte helt tydlig och
ekonomiska konsekvenser saknas i utredningen. Utredningen anses inte
svara på hur verksamheten påverkas ur en demokratiaspekt.
Organisationsförändringen medför inte per automatik att de principiella
utgångspunkterna uppnås och det är oklart om den nya organisationen
leder till önskat
resultat.
Från både politiska organisationer och arbetstagarorganisationer framförs
att personalens delaktighet i processen är viktig och ledorden
delaktighet, inflytande och medskapande måste prägla den nya
organisationen.
Remisstiden anses kort och var dessutom under semesterperioden.
Kommentar: Ekonomiska ramar framgår av direktiven och dessa ska
hållas. Demokratiaspekten är ett huvudskäl till att förslaget är utformat
som det är, med relativt små förändringar i de olika forumens
ansvarsområden jämfört med nuläget. Någon djupare analys av
demokrati-aspekten har inte gjorts. Synpunkter på effekter och beslut är
viktiga och skall säkerställas i den fortsatta processen.
Synpunkter om strukturen
Gemensam organisation Kultur/Fritid/Ungdom anses vara en
förutsättning för effektiv verksamhet i Multiaktivitetshuset. Utskott för
kultur- och fritidsfrågorna är bra, men bör utvärderas efter två år för att
utröna om funktionen är tillräcklig eller om frågorna behöver behandlas

Utdragsbestyrkande
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av nämnd. Skötsel av lek- och aktivitetsparker bör tillhöra kultur- och
fritidsutskottet och dess förvaltning.
En sammanläggning av Service- och teknik med
Samhällsbyggnadsförvaltningen och tillhörande utskott kan ge
samordningsvinster och effektivare organisation. Det är dock viktigt att
löpande verksamhet inom Service- och teknik inte nedprioriteras under
pågående samhällsomvandling.
Det anses finnas risk för maktkoncentration då en stor facknämnd som
service- och tekniknämnden tas bort samt att kultur- och fritidsfrågorna
läggs på kommunstyrelsens ansvar. Tekniska frågor befaras kunna
drunkna i den stora mängd ärenden som hanteras i kommunstyrelsen
och det ifrågasätts om kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott
mäktar med att även hantera teknikärenden som tidigare hanterats av
service- och tekniknämnden. Mängden teknikärenden som beslutas
politiskt föreslås utredas innan genomförande av ny organisation.
Nämnderna måste få ha kvar sin kontroll, ansvar och befogenheter över
budget och om förslaget innebär att kommunstyrelsen får öka inflytande
över nämndernas budget anses inte bra. Det befaras att nämnderna
endast blir verkställande. En centralisering av makten till
kommunstyrelsen kan innebära att incitament för politiker att sitta i
nämnd minskar. Hur nämnderna ställer sig till förändring av den politiska
strukturen föreslås utredas före beslut.
Utskottens roll bör förtydligas och kommunstyrelsens utskott bör vara
beredande, inte beslutande.
Kommentar: Mängden beslut av politisk karaktär gällande teknik samt
fritids- och kulturärenden är redan i nuläget få. Större politiska beslut
om teknikärenden fattas även i nuvarande organisation av KS.
Utökningen av ledamöter i KS föreslås bl.a. för att möjliggöra hantering
av utökat ansvarsområde. Nämndernas mandat föreslås inte ändras och
någon ändring av arbetsutskottens ansvar för beslutsfattande har inte
före-slagits.
Synpunkter om den fortsatta processen
Chef underställd kommunchefen bör fortsättningsvis benämnas och vara
förvaltningschef för tydlighet i organisationen. Det ska finnas en
ekonomiskt ansvarig på varje förvaltning.
Rollerna mellan stödfunktioner och nämnderna/kommunstyrelsen måste
tydliggöras liksom stödfunktionernas roll och chefskap.
Arbetsmarknadsenheten och integrationsarbetet passar bättre under
Stöd- och utvecklingsfunktionen än under Socialförvaltningen eller
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22 (43)

2018-11-05

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Resurser för eventuellt utökad arbetsbörda i tjänsteorganisationen bör
beaktas innan beslut, särskilt med tanke på kommunchefens roll. Risker
och konsekvenser för medarbetare bör utredas.
Det framförs att det är positivt att ägardirektiven för bolagen ses över
och att bolagscheferna får tätare kontakt med kommunchefen.
Kommentar: Förslaget innebär inte någon förändring avseende
förvaltningschefs roll och ansvar. Synpunkterna ovan kommer att
beaktas och hanteras i den fortsatta processen enligt plan.
Ekonomiska konsekvenser
De beslut som fattas skall bidra till ökad effektivitet, en ekonomi i balans
och får inte medföra en ökning av nuvarande totala ekonomiska ramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förändringen syftar till och förväntas leda till en förbättrad verksamhet i
kommunen för kommunens intressenter där barn och unga är viktiga
målgrupper.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att besluta om ny övergripande kommunorganisation enligt utredningens
förslag,
att den nya kommunorganisationen ska täckas av nuvarande budget,
att kommunstyrelsen utökas till 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare,
att organisationen utvärderas efter två år.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2018-10-09 § 232.
2. Remissvar Org sammanställning.
3. Bearbetning av remissvar.
4. Remissvar - utredning kommunövergripande.
5. Remissvar – övergripande kommunorganisation.
6. Remissyttrande - utredning kommunövergripande.
7. S remissvar på övergripande organisation.
8. Yttrande organisation – Vision.
9. Remissvar från arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
10.PWC slutarapport mars 2018.
11. Frågor WS – PWC svar slutversion.
12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 209.
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13.
14.
15.
16.
17.

Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 86.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 152.
Svar på återremiss.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 269.
Kommunstyrelsen 2018-10-22 § 274.

Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (S), Henrik
Ölvebo (MP), Fredric Olofsson (MV), Birgitta Larsson (S), Mats Rantapää
(S), Jeanette Wäppling (V), Stefan Ovrell (MP) och Tomas Junkka (S)
att besluta om ny övergripande kommunorganisation enligt utredningens
förslag,
att den nya kommunorganisationen ska täckas av nuvarande budget,
att kommunstyrelsen utökas till 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare,
att organisationen utvärderas efter två år.
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (NS)
och Eva Alriksson (M)
att besluta om ny övergripande kommunorganisation enligt utredningens
förslag, med följande förändring;
att en ny nämnd bildas med 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare som
handhar fritids-, ungdoms- och kulturfrågor,
att den nya kommunorganisationen ska täckas av nuvarande budget,
att kommunstyrelsen utökas till 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare,
att organisationen utvärderas efter två år.
Propositionsordning
Ordförande ställer David Väyrynens m.fl. förslag mot Lars Alrikssons
m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
David Väyrynens m.fl. förslag.
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§ 105
TOP Bostäder AB - Begäran om kommunal borgen
KS/2018:691 - 107
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Top Bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom
för egen skuld) med 100 000 000 kronor upp till det totala högsta
lånebeloppet om 584 540 540 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att godkänna byggande av trygghetsboende på fastigheten Wassara 10.
Jäv
Stefan Ovrell (MP), Eva Alriksson (M) och Dagmar Nyman (MP) anför jäv
och deltar inte vid beslut i ärendet.
Ärendebeskrivning
TOP Bostäder AB har inkommit med begäran om utökad kommunal
borgen om 100 000 000 kronor avseende byggande av trygghetsboende,
ca 50 lägenheter, inom fastigheten Vassara 10.
Ekonomiska konsekvenser
Vid ett beviljande av kommunal borgen kommer Top Bostäder AB att
kunna finansiera planerade investeringar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja Top Bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom
för egen skuld) med 100 000 000 kronor upp till det totala högsta
lånebeloppet om 584 540 540 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att godkänna byggande av trygghetsboende på fastigheten Wassara 10.
Underlag
1. Begäran om kommunal borgen för byggande av trygghetsbostäder
inom fastigheten Vassara 10.
2. Kommunstyrelsen 2018-10-22 § 332.
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Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S),
Josefine Rynbäck (MP), Lars Alriksson (M), Bror Wennström (MV), Paula
Palmqvist (SD) och Nicklas Johansson (NS)
att bevilja Top Bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom
för egen skuld) med 100 000 000 kronor upp till det totala högsta
lånebeloppet om 584 540 540 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att godkänna byggande av trygghetsboende på fastigheten Wassara 10.
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§ 106
Gällivare kommuns delårsrapport 2018
KS/2018:86 - 0422
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har, utifrån styrelsens, 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.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2018-10-22 § 329.
2. Delårsrapport för tiden januari till och med augusti.
3. Revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M),
Paula Palmqvist (SD), Bror Wennström (MV) och Nicklas Johansson (NS)
att godkänna delårsrapporten.
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§ 107
Ombyggnation/nybyggnation ridhus
KS/2018:535 - 299
Kommunfullmäktige beslutar
att medel för ombyggnation av ridhuset avsätts till budget 2019-2020.
Jäv
Maria Åhlén (S) anför jäv och deltar inte vid beslut i ärendet.
Reservation
Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget lagt förslag.
Ajournering
Mötet ajourneras kl. 14.10–14.15.
Ärendebeskrivning
När kommunen tog över Ridhuset från Ridklubben hade fastigheten
stora underhållsbehov. Efter den senaste statusbesiktningen som gjordes
november 2017 stängdes den nya delen av ridhuset pga. rasrisk. Taket
och väggarna har så pass stora fuktskador att de måste bytas ut.
På grund av detta har Ridklubben fått minska sin verksamhet.
Gamla delen av Ridhuset bedöms ha liknande status med stora fuktskador. I nuläget finns dock ingen akut rasrisk och verksamhet pågår
fortfarande i denna del.
På grund av de omfattande skadorna är bedömningen att eventuellt
stommen kan behållas. Stommens höjd uppfyller dock inte Jordbruksverkets regelverk.
Verksamheten har ett önskemål att förlänga den nya delen med 12
meter, för ridskolan och tävlingar. För att ridskolan och tävlingar. En
sådan förlängning skulle underlätta bygget av det befintliga stallet i den
gamla delen då det går att få in de flesta hästar i gäststall och
provisoriskt stall i den utbyggda delen. Samt att verksamhet skulle kunna
be-drivas i full skala i det förlängda ridhuset.
Tre olika alternativ med kostnadskalkyler presenteras för renovering
samt ombyggnad av hela ridhuset.
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Ekonomiska konsekvenser
Totalsumma 67 050 tkr kostnaderna enligt förslag 2.
Tilläggskostnader för utbyggnad av Ridhall samt förrådsdel med en
totalsumma på 3 260 000 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ridklubben kan fortsätta att erbjuda barn-, unga-, vuxna samt
funktionshindrade en bra verksamhet. Ridklubben kan även återuppta
sina ridlek-tioner som de erbjuder årligen. Ridklubben har ca 350
medlemmar samt att det är 500 – 700 besökare i veckan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att medel för ombyggnation av ridhuset avsätts till budget 2019-2020.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2018-10-22 § 276.
2. Byggnadsteknisk status med bilagor
3. Sammanställning kostnader Ridhuset
4. Kostnadskalkyl Alternativ 1
5. Kostnadskalkyl Alternativ 2
6. Kostnadskalkyl Alternativ 3
7. Presentation av tre olika förslag till beslut
8. Bildspel.
9. Service- och tekniknämnden 2018-05-29 § 90.
10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 228.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Magnus Johansson (S),
Bror Wennström (MV), Nicklas Johansson (NS) och Birgitta Larsson (S)
att medel för ombyggnation av ridhuset avsätts till budget 2019-2020.
Kjell Hansson (M) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)
att medel för ombyggnation av ridhuset avsätts till budget 2019-2020,
med ett tillägg om en utbyggnad 24 x 12 m. ridhall samt utbyggnad
förrådsdel 8 x 12 m.
Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns m.fl. förslag mot Kjell Hanssons
m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Pernilla
Fagerlönns m.fl. förslag.
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§ 108
Sammanträdesplan 2019
KS/2018:724 - 006
Kommunfullmäktige beslutar
att anta sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Sammanträdesplanen för 2019 har planerats utifrån beslutad
verksamhetsprocess, antagen av kommunstyrelsen 27 oktober 2014 §
191.
Planen är utarbetad i samverkan med ekonomi och kvalitetsledare.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte
påverka ekonomin utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader.
Den ekonomiska konsekvensen av eventuella extra sammanträden kan ej
beräknas i förväg.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2018-10-22 § 283.
2. Sammanträdesplan 2019.
3. Aktiviteter sammanträdesplan 2019.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 270.
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§ 109
Reglemente för valnämnden
KS/2018:543 - 003
Kommunfullmäktige beslutar
att antal ledamöter i valnämnden minskas till 7 ledamöter och 7 ersättare
(§2) i samband med att kommunfullmäktige, efter valet 2018 utser nya
ledamöter till valnämnden från 2019-2022,
att anta förslaget till nytt reglemente för valnämnden.
Ärendebeskrivning
Efter det allmänna valet 2010 togs beslut om att en översyn av valorganisationen inom Gällivare kommun skulle genomföras. Utredningen
färdigställdes i slutet av år 2012 och innefattade förslag till översyn av
tjänstemannaorganisationen i syfte att tydliggöra ansvar, roller samt
arbetsfördelning för valarbetet. Utifrån uppdraget har ett valkansli inom
nämnd- och utredningsenheten på kommunledningskontoret inrättats.
De som ingår i valkansliet är nämndsekreterare och registratorer med
arkivarie som valsamordnare.
Utredningen gav också förslag på antagande av ett reglemente för
valnämnden innefattande en ökning av antalet ledamöter i valnämnden
från fem ordinarie och fem ersättare till nio ordinarie och nio ersättare.
Syftet med förändringen var en planering att valnämndens ledamöter
skulle få i uppdrag att delta i arbetet som röstmottagare vid
förtidsröstning och i det praktiska arbetet under själva valet, inkluderat
valdagen genom att respektive ledamot fick ett ansvar som
kontaktperson för två valdistrikt.
Av slutbetänkandet från 2011 års vallagskommitté, E-röstning och andra
valfrågor (SOU 2013:24) framkommer att frågan om lämpligheten i att
politiker innehar uppdrag som röstmottagare i röstnings- och vallokaler
varit under behandling. Av utredningen framkommer dock:
” Kommittén har inte funnit skäl att närmare överväga några formella
regler av jävskaraktär när det gäller röstmottagarna. En gräns som
kommittén tycker är befogad är att en person som kandiderar på lista
inte ska fungera som röstmottagare.”
Mot bakgrund av kommitténs ställningstagande och rekommendationer
från den centrala valmyndigheten blev det inte infört en sådan utökat
deltagande i arbetet som röstmottagare vid förtidsröstning som andemeningen var med kommunfullmäktiges beslut om utökning av antal
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ledamöter. Inför valet 2014 skedde en rekrytering av röstmottagare till
förtidsröstning bland anställda och före detta anställda i kommunen.
Valnämnden har inför valet 2018 tagit ställning till att röstmottagare inte
bör finnas som kandidat på en lista och valnämndens deltagande i
röstmottagare reduceras därigenom enbart till den offentliga förrättning
som sker då kvarvarande röster skall räknas i ett så kallat
uppsamlingsdistrikt på onsdagen efter valet.
Den bedömning som görs är därigenom att skälet till att antal ledamöter i
valnämnden skall vara nio stycken ej längre föreligger varför en
minskning tillbaka till fem ledamöter är rimlig utifrån valnämndens
uppdrag. Vid valnämndens räkning av kvarvarande röster på onsdagen
efter valet kan ersättare kallas in att tjänstgöra för att kompensera
minskningen. Detta skulle innebära att kommunfullmäktige vid nästa val
av ledamöter till valnämnden utser fem ordinarie och fem ersättare.
Den förändring av reglementet som i övrigt föreslår är hänvisningar till
nya lagparagrafer, anpassning till dataskyddsförordningen samt ett
borttagande av möjligheten för valnämnden att utse utskott eller
beredningar då bedömningen är nämndens uppdrag håller sig inom ett så
specifikt område så alla frågor kan direkt hanteras av hela nämnden efter
sedvanlig beredning av presidium och ansvarig tjänsteman.
Ekonomiska konsekvenser
Valnämnden hade en rambudget på totalt 29 000 kronor för valnämnden
innan utökningen av ledamöter. Fördelningen var 27 000 för arvoden och
2 000 för övriga kostnader
Utifrån den utökning av antalet ledamöter som skett har justering av
budgeten skett till totalt 48 000 kronor med en fördelning på 45 000
kronor för arvoden och 3 000 kronor för övriga kostnader.
Under valår får valnämnden engångsanslag från kommunfullmäktige som
tillsammans med ett riktat statsbidrag för genomförandet av
förtidsröstning täcker kostnader för röstmottagare, lokaler, valnämndens
utökade behov av sammanträden samt personell förstärkning inom
valkansliet.
En minskning av antalet ledamöter och ersättare från nio till fem innebär
att valnämndens löpande rambudget från och med år 2020 och framåt
kan minska från 48 000 till totalt 30 000. 2019 är ett valår varför beslutad budget bör ligga oförändrad.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar bedöms föreligga

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

32 (43)

2018-11-05

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att föreslå kommunfullmäktige att antal ledamöter i valnämnden minskas
till 7 ledamöter och 7 ersättare (§2) i samband med att kommunfullmäktige, efter valet 2018 utser nya ledamöter till valnämnden från
2019-2022,
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till nytt
reglemente för valnämnden.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2018-10-01 § 267.
2. Befintligt reglemente för valnämnden.
3. Förslag till nytt reglemente för valnämnden.
4. Jämförelse mellan befintligt reglemente och förslag.
5. Valnämnden 2018-05-30 § 29.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 231.
7. Kommunstyrelsen 2018-09-10 § 244.
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§ 110
Val till Gällivare Näringsliv 2.0
KS/2018:630 - 001,KS/2018:745 - 102
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Jeanette Wäppling (V) till styrelsen under perioden
5 november 2018-31 december 2019, samt 2022,
att utse Birgitta Larsson (S), till styrelsen under perioden
5 november 2018-2022,
att utse Henrik Ölvebo (MP), till styrelsen under perioden 2020-2021,
att utse Lars Alriksson (M), till styrelsen under perioden
5 november 2018-2022.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 § 92 att kommunchef,
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt en person från
det största oppositionspartiet utgör styrelsen. Då nytt politiskt landskap
råder efter årsskiftet har kommunstyrelsens presidium sagt att ledamöter
som nu utses skall vara de som efter 1 januari 2019 uppbär respektive
roll.
Föreligger val till Gällivare Näringsliv 2.0, 2019-2022.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valtekniska
samverkan mellan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de
Gröna.
Nya Moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
1
2
3
4
5
6
7

S/V/MP
S/V/MP
M/NS
S/V/MP
S/V/MP
S/V/MP
SD

25
12,5
9
8,33
6,25
5*
5*
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8
9
10
11
12
13

M/NS
S/V/MP
S/V/MP
S/V/MP
M/NS
S/V/MP

4,5
4,17
3,57
3,13
3
2,78

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 92.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att utse Jeanette Wäppling (V) till styrelsen under perioden
5 november 2018-31 december 2019, samt 2022,
att utse Birgitta Larsson (S), till styrelsen under perioden
5 november 2018-2022,
att utse Henrik Ölvebo (MP), till styrelsen under perioden 2020-2021.
Eva Alriksson (M) yrkar
att utse Lars Alriksson (M), till styrelsen under perioden
5 november 2018-2022.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings och Eva Alrikssons förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings och
Eva Alrikssons förslag.
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§ 111
Motion av Bror Wennström (MV) - Undersköterskeutbildning
KS/2017:2677 - 1011
Kommunfullmäktige beslutar
att anse att motionen därmed är besvarad.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från MV, Bror Wennström med ärende Undersköterskeutbildning.
Bakgrunden till ärendet är att den pågående undersköterskeutbildningen
via Arbetsförmedlingen och dess samarbetspartner MedLearn ska avslutas och att MedLearn ska starta en vårdbiträdesutbildning efter
sommaren.
Bror Wennström vill ha svar på två frågor avseende detta.
– Vad avser kommunen vidta för åtgärder för att tillgodose kommunsens
behov av utbildade undersköterskor?
Gällivare kommun och socialförvaltningen arbetar aktivt med att
attrahera, rekrytera och behålla undersköterskor. Detta görs bland annat
genom att man deltar i programrådet för Vård och omsorgsprogrammet
både lokalt och centralt. Förvaltningen har arbetat med att systematisera
praktik för elever och alla elever från vård och omsorgsprogrammet
erbjuds praktik i våra verksamheter. Förvaltningen har utbildat handledare som tar emot praktikanter. Personalenheten har via
Omställningsfonden beviljats medel för att kompetensutveckla befintlig
personal inom vård och omsorg och utbildningar inom vård och omsorg
startar till
hösten och beräknas pågå under två år. I övrigt deltar man vid alla
rekryteringsmässor som anordnas och informerar om undersköterskeyrket.
– Anser kommunen att den planerade vårdbiträdesutbildningen i kvalité
kan ersätta den pågående undersköterskeutbildningen?
Gällivare kommun anser inte att ett vårdbiträde kan ersätta en undersköterska. Kommunen anser inte heller att en vårdbiträdesutbildning kan
ersätta en undersköterskeutbildning i kvalitet. Under perioder och när det
är svårrekryterat med undersköterskor så tillsätts tjänster med vårdbiträde eller liknande på vårdbiträdestjänster.Målet är dock att alla ska
vara utbildade undersköterskor.
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Bror Wennström tillskriver även KF att
– Tillskriva AF Gällivare med krav om orsak till att den nu pågående
undersköterskeutbildningen läggs ner.
Orsaken till att MedLearns utbildning till undersköterska lades ner är
enligt MedLearn att Arbetsförmedlingen inte tänkte förlänga deras avtal
efter 2018-06-30 då avtalet var skrivet på tre år och den tiden hade
passerat och reglerna inför ny upphandling hade blivit ändrade. Utifrån
det gjorde MedLearn bedömningen att eleverna inte skulle hinna klart
med sin utbildning hos dem. MedLearn tog då kontakt med Gällivare
kommun för att få besked om vilka krav Gällivare kommun ställer för att
man ska få titulera sig som undersköterska.
Gällivare kommun har i korrespondens med MedLearn informerat att
undersköterska blir man om man fullgjort gymnasieskolans vård och
omsorgsprogram, eller motsvarande inom vuxenutbildningen som också
följer det nationella vård och omsorgsprogrammet. Har man inte den
utbildningen, anställs man som vårdbiträde.
– MedLearns planer på att påbörja en vårdbiträdes utbildning ifrågasätts,
vad finns det för garantier att denna utbildning fullföljs?
MedLearns planer på att påbörja en vårdbiträdesutbildning har inte
kommunicerats med Gällivare kommun. Gällivare kommun är tydlig i sin
rekrytering. Inom vård och omsorg anställer vi undersköterskor eller
motsvarande som bedöms som lämplig. Gällivare kommun har inte varit
delaktig i planerna för en eventuell vårdbiträdesutbildning via MedLearn.
– Kommunfullmäktige ger en skriftlig rapport till Arbetsmarknads
departementet om Arbetsförmedlingens utbildningspolicy och ansvar.
Denna fråga kan inte besvaras av Personalenheten då vi inte känner till
Arbetsförmedlingens utbildningspolicy och ansvar. Vi utgår dock från att
Arbetsförmedlingen i Gällivare följer de direktiv som Arbetsmarknadsdepartementet ålägger myndigheten.
Ekonomiska konsekvenser
Vad avser utbildningarna som kommer genomföras via Omställningsfonden är den kostnad som tillfaller förvaltningen eventuella
vikariekostnader. I övrigt finansieras utbildningarna av
Omställningsfondens medel.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inget som man tagit ställning till i svaret på motionen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse att motionen därmed är besvarad.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2018-10-01 § 268.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17 § 259.
3. Svar på Motion.
4. Motion av Bror Wennström.
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§ 112
Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Ytterkläder för
personal inom kommunal hemtjänst/hemsjukvård
KS/2018:403 - 1011
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet skall återremitteras för att utreda exakta kostnader samt
vilka grupper det i första hand ska gälla.
Ajournering
Ajournering kl. 15:10-15:15.
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2016 gäller samma hygienregler vid arbete
inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden som inom
hälso- och sjukvården. (SOSFS 2015:10). Föreskrifterna om basal hygien
i vård och omsorg syftar till att förebygga och förhindra smittspridning
och infektioner i vård och omsorg.
Föreskrifterna gäller i situationer då personalen har fysisk kontakt med
patienter eller personer som får sina insatser utförda i form av hemtjänst
eller särskilda boendeformer. En annan förutsättning är att det vid
kontakten finns risk för att smittämnen överförs.
Att förse personalen inom hemtjänsten/hemsjukvården med ytterkläder
är en god ide. Det är dock förenat med en ökad kostnad. Som arbetsgivare ska vi enl. föreskriften ta ansvar för att bedriva en god omvårdnad
och följa hygienkraven. Det gör vi idag genom att förse våra medarbetare
inom hemvården med plagg enl. föreskriften, som skall användas vid
utförande av vård och omsorg för våra brukare. Om man väljer att köpa
in ytterkläder behöver vi arbeta fram rutiner för vem som ansvarar för
tvätt av kläderna, hur ofta kan man få ”byta ut” sina ytterkläder, vem
ersätter borttappade ytterkläder eller ytterkläder som gått sönder. Ska
alla medarbetare ha ett eller flera ombyten av ytterkläder, och ska alla
vikarier få ytterkläder, eller bara dem som arbetar på längre förordnande
osv.
Kostnader för en jacka in inköpspris är 983 kr/plagg och överdragsbyxor
477 kr/plagg. Vi har inom hemtjänsten/hemsjukvården totalt 190
anställda. Det är 50,82 årsarb/inom hemsjukvården, inom hemtjänsten
är det 128,5 årsarb och sen natten 9,96 årsarb.
Om förslaget bifalls kommer ytterligare en kostnad på ca 277 400 kr
(/i en första omgång) belasta socialnämndens budget som redan har en
väldigt ansträngd ekonomisk situation. Skall detta utföras inom ram har
undertecknad svårt att se vad vi ska välja bort inom verksamheten för
att tillgodo se behovet av ytterkläder till våra medarbetare.
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Vi har även andra yrkeskategorier inom socialförvaltningen som har
förflyttningar utomhus, och kan komma att uttrycka ett behov av
ytterkläder och därmed kan mängden ytterplagg som skall köpas in
komma att öka.
Ekonomiska konsekvenser
Om förslaget bifalls kommer kostnaderna att öka med ca 277 400 kr.
Kostnaderna kan komma att bli ytterligare dyrare då vi eventuellt
kommer att behöva göra fler inköp av ytterplagg än vad som
framkommer i utredningen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänsyn till det ekonomiska läget.
Underlag
1. Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Ytterkläder
för personal inom kommunal hemtjänst/
Hemsjukvård.
2. Socialnämnden 2018-08-30 § 130.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 271.
4. Kommunstyrelsen 2018-10-22 § 284.
Yrkande
Paula Palmqvist (SD) yrkar med instämmande med Marina Eriksson (M),
Nicklas Johansson (NS)
att bifalla motionen.
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att ärendet skall återremitteras för att utreda exakta kostnader samt
vilka grupper det i första hand ska gälla.
Propositionsordning
Ordförande meddelar att hon först avser att ställa proposition på
yrkandet om återremiss, om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde kommer därefter proposition ställas på
övriga yrkanden.
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut mot att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.
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Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
Votering
Votering begärs varvid kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst, ärendet återremitteras enlig Jeanette Wäpplings förslag
Nej-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Votering verkställs medelst upprop
Omröstningsresultat
Ja: 25
Nej: 15
Frånvarande: 1
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf
bifogade förteckning. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt Jeanette Wäpplings yrkande om att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen.
Votering
Voteringslista biläggs protokollet.
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§ 113
Kommunfullmäktiges delgivningar
KS/2018:21 - 101,KS/2018:54 - 104,KS/2018:722 - 007,KS/2018:773 102,KS/2018:858 - 040
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Delgivningar
1. KS 2018:773 111
Länsstyrelsen Norrbotten 2018-09-18 – Slutlig rösträkning och
mandatfördelning kommunfullmäktige, Gällivare.
2. KS 2018:54 104
Årsberättelse 2017 för Miljöpartiet de Gröna i Gällivare.
3. KS 2018:722 007
Revisorerna i Gällivare kommun 2018-09-19 – Slutdokument Miljö-, bygg
och räddningsnämndens tillämpning av delegationsregler.
4. KS 2018:858 040
Sverigedemokraternas förslag på kommunal budget 2019, samt plan för
2020-2021 för Gällivare kommun.
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§ 114
Inkomna motioner
KS/2018:23 - 101
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning.
Ärendebeskrivning
Inkomna motioner.
Vid kallelsens utskick föreligger inga anmälda motioner.
Vid dagens sammanträde lämnas följande motioner in:
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell
Hansson (M), Marina Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M)
och Kjell-Åke Andersson (M), Margareta Henricsson (NS) och Nicklas
Johansson (NS) – Varierade rätter i Gällivare kommuns skolbespisning.
KS/2018:882.
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell
Hansson (M), Marina Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M)
och Kjell-Åke Andersson (M) – Delegationsordning för nämnder och
styrelser. KS/2018:883.
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell
Hansson (M), Marina Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M)
och Kjell-Åke Andersson (M), Margareta Henricsson (NS) och Nicklas
Johansson (NS) – Bassängtrappa för rörelsehindrade i Gällivare badhus.
KS/2018:884.
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell
Hansson (M), Marina Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M)
och Kjell-Åke Andersson (M), Margareta Henricsson (NS) och Nicklas
Johansson (NS) – Lokal matlagning. KS/2081:885.
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell
Hansson (M), Marina Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M)
och Kjell-Åke Andersson (M) – Kommunala åtgärder för att bevara vår
gemensamma miljö genom att förhindra utsläpp av mikroplaster.
KS/2018:886.
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell
Hansson (M), Marina Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M)
och Kjell-Åke Andersson (M), Margareta Henricsson (NS) och Nicklas
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Johansson (NS) – Behålla legitimerade lärare i den kommunala
grundskolan. KS/2018:887.
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell
Hansson (M), Marina Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M)
och Kjell-Åke Andersson (M) – Felaktig skyltning vid utfart vid
Magnetitvägen, Gällivare. KS/2018:888.
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N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2018-11-05
Ärenden: §98 - §114

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 112
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Lars Alriksson

M

N

X

Kjell Hansson

M

N

X

Eva Alriksson, jäv § 105

M

N

X

Monika Nordvall Hedström

M

N

X

Marina Eriksson

M

N

X

Benny Blom

M

F

Per Wahlström

M

N

Birgitta Larsson

S

N

X

Magnus Johansson

S

N

X

Maria Åhlén, jäv § 107

S

N

X

Tomas Junkka

S

N

X

Lena Lindberg

S

N

X

Roland Axelsson

S

N

X

Helena Lillbro

S

N

X

Johannes Sundelin

S

F

Anna Burman

S

F

Claes Danell

S

F

Elin Näslund

S

N

X

Ulf Normark, kl. 11:45-15:30 §§ 105-114

S

N

X

Gerd Siverhall

S

N

X

Tony Normark

S

F

Gunnel Eriksson

S

N

X

X
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Ärenden: §98 - §114

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 112
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Jeanette Wäppling

V

N

X

Karl-Erik Taivalsaari

V

N

X

Pernilla Fagerlönn

V

N

X

David Väyrynen

V

N

X

Katinka Sundqvist Apelqvist

V

F

Henrik Ölvebo

MP

N

Sanna Nilsson Ylitalo

MP

F

Mattias Liinanki

MP

N

X

Dagmar Nyman

MP

N

X

Stefan Ovrell, jäv § 105

MP

N

X

Eric Palmqvist

SD

N

X

Paula Palmqvist

SD

N

X

Mia Feldenius

SD

N

X

Carl Lundblad

SD

F

Rory Blom

SD

N

X

Margareta Henricsson

NS

N

X

Nicklas Johansson

NS

N

X

Fredric Olofsson

MV

N

X

Bror Wennström

MV

N

X

X
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Omröstningar
§ 112
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Anna Alriksson

M

F

Per-Åke Liljergren

M

F

Kjell-Åke Andersson, ers. Benny Blom

M

T

Jon Sandin

M

F

Mats Rantapää, ers. Johannes Sundelin

S

T

X

Clary Persson, ers. Anna Burman

S

T

X

Steve Ärlebrand, ers. Claes Danell

S

T

X

Rolf Häggkvist, ej tjg. 10:00-12:15, ers. Tony
Normark 13:15-15:30 §§ 105-114

S

N

X

Birgitta Heldeskog

S

N

Frank Öqvist

S

N

Monica Hellström

S

F

Stefan Ersholm

S

N

Jan-Anders Perdahl, ers. Katinka Sundqvist
Apelqvist

V

T

Iris Dimitri

V

F

Johannes Reinfors, kl. 10:00-14:30 §§ 98-108

V

N

Josefine Rynbäck, ers. Sanna Nilsson Ylitalo

MP

T

Andreas Pettersson

MP

F

Jenny Johansson Jänkänpää

MP

F

Stig Nordqvist

NS

N

Torbjörn Sandin

NS

N

X

X

X
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§ 112
§
§
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Ersättare
Anneli Isaksson

MV

F

Gun Isaxon, 10:00-12:00, §§ 98-103, 13:3014:30 §§ 105-107

MV

N

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

25

15

1 frånv.

