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Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Plats och tid

Ajournering

Gällivare Folkets hus, Blå Forell 
Måndag 15 april 2019 kl.  09:00 - 22:00

Kl. 09:30-09:35 § 57
Kl. 12:00-13:00
Kl. 13:30-13:35 § 70
Kl. 18:00-18:30 § 76
Kl. 20:20-20:25

Utses att justera

Beslutande

Övriga deltagare

Paula Palmqvist och Margareta Henricsson

Enligt bifogad närvarolista.

Mats Pettersson, kommunchef, §§ 58-94
Maria Landström, kommunsekreterare, §§ 56-94
Linda Sundberg, nämndsekreterare, §§ 56-94
Sven-Erik Nilsson, revisor, §§ 59-60
Theresa Savonen, VD, Gällivare Energi AB, § 62
Tommy Nyström, ordförande, Gällivare Energi AB, § 62
AnnChatrin Haglund, VD, Matlaget i Gällivare AB, § 63
Stefan Ovrell, ordförande, Matlaget i Gällivare AB, § 63
Esa Norojärvi, VD, TOP Bostäder AB, § 64
Stig Eriksson, ordförande, TOP Bostäder AB, § 64
Lennart Andersson, VD, Lapplands kommunalförbund, § 65
Per Wennerbjörk, tf. gymnasiechef, § 65

Justeringen plats 
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-04-17, kl. 14:00

Anslagstid 2019-04-17 – 2019-05-09 

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf §56 - §94 

Ordförande
________________________
Lena Lindberg

Justerande

Justerande

________________________
Paula Palmqvist

________________________
Margareta Henricsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2  (64)

2019-04-15
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 56 5
Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning

§ 57 6
Lapplands kommunalförbund - årsredovisning 2018

§ 58 7
Årsredovisning kommunövergripande 2018

§ 59 9
Information från revisorerna

§ 60 10
Ansvarsfrihet 2018

§ 61 13
Ansvarsutövandegranskning Norrbottens E-nämnd

§ 62 14
Gällivare Energi AB - redovisning av verksamhetsplan

§ 63 15
Matlaget i Gällivare AB - redovisning av verksamhetsplan

§ 64 16
TOP Bostäder AB - redovisning av verksamhetsplan

§ 65 17
Lapplands kommunalförbund - redovisning av verksamhetsplan

§ 66 18
Exploateringsavtal detaljplan västra Repisvaara, del av fastigheten Gällivare 5:14

§ 67 20
Antagande - detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra 
Repisvaara

§ 68 23
Revidering av styrdokument Stipendium

§ 69 25
Ekonomiskt stöd till idéburen sektor

§ 70 28
Nya riktlinjer för skolskjuts 2019

§ 71 31
Föreskrift om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd enligt miljölagen
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§ 72 32
Föreskrift om allmänna försäljningsplatser enligt ordningslagen

§ 73 33
Föreskrift om tillfälliga skoterförbud enligt terrängkörningslagen

§ 74 34
Uppföljning motioner

§ 75 35
Information tidplan förskola

§ 76 36
Förvärv av Dundret

§ 77 40
Revidering av bolagsordningen för Gällivare Energi AB

§ 78 42
Revidering av bolagsordningen för TOP Bostäder AB

§ 79 44
Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och Bror Wennström (MV) 
– Kommunalt huvudmannaskap på Repisvaara mitt

§ 80 46
Motion av Paula  Palmqvist (SD) - upprättande av Fritidsbanken i Gällivare

§ 81 48
Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Marina 
Eriksson (M), Per Wahlström (M), Benny Blom (M) - Ge fler ungdomar möjlighet 
att delta i kulturkolans verksamhet

§ 82 50
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina 
Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M), Kjell-Åke Andersson (M), 
Margareta Henricsson (SJVP) och Nicklas Johansson (SJVP) - Lokal matlagning

§ 83 52
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina 
Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M) och Kjell-Åke Andersson (M) 
- Behålla legitimerade lärare i den kommunala grundskolan

§ 84 54
Kommunfullmäktiges delgivningar

§ 85 55
Entledigande av ledamot i miljö-, bygg- och räddningsnämnden

§ 86 56
Fyllnadsval av ledamot i miljö-, bygg- och räddningsnämnden
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§ 87 57
Val till vakant ersättarplats i miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 2019-2022

§ 88 58
Val till vakant plats för ledamot i Gällivare Energi AB, 2019-2022

§ 89 59
Fråga av Paula Palmqvist (SD) - Bangolfanläggningen i Gällivare

§ 90 60
Interpellation av Bror Wennström (MV) - Uteparkeringar bilar för hyresgäster i 
"Gojan" - fastigheter

§ 91 61
Interpellation av Eva Alriksson (M) - Hur efterföljer kommunen timplanen för 
grundskolan och därmed den garanterade undervisningstiden?

§ 92 62
Interpellation av Bror Wennström (MV)  - Arbetsmiljöverkets begäran, 
komplettering äldreomsorgen

§ 93 63
Interpellation av Lars Alriksson (M) - Ansvar gällande investeringsprojekten, 
tankstationen på Lapland airport, arktiskt utebad i världsklass och Repisvaara 
säbo

§ 94 64
Inkomna motioner
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§ 56

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning
Dnr KS/2019:22

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen med följande förändringar:

att Ansvarsutövandegranskningen av E-nämnden blir ärende 6. Förvärv Dundret blir ärende 
21. Revidering av bolagsordningen Gällivare Energi blir ärende 22. Revidering av 
bolagsordning TOP Bostäder AB blir ärende 23.  Ärende 33, Fyllnadsval av ersättare för 
vänsterpartiet i miljö-, bygg- och räddningsnämnden lyfts ut.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 57

Lapplands kommunalförbund - årsredovisning 2018
Dnr KS/2019:79, KS/2019:35

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende 2018.

Bror Wennström (MV) och Fredric Olofsson (MV) deltar inte i beslut.

Ajournering
09.30-09.35.

Ärendebeskrivning
Lapplands kommunalförbund (LKF) har att inkomma med årsredovisning för 2018 samt 
revisionsberättelse.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende 2018,

Underlag
1. LKF protokoll 2019-03-01.
2. Årsredovisning 2018.
3. Revisionsberättelse 2018.
4. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 119.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP) och Jeanette 
Wäppling (V)

att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende 2018.
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§ 58

Årsredovisning kommunövergripande 2018
Dnr KS/2019:74

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper mm. för 2018 i en 
årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag på överföring av över- och 
underskott till 2019 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av 
pågående 
investeringsobjekt till 2019 års budget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av ej 
påbörjade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2019 års resultat-, finansierings- och 
balansbudget med motsvarande belopp.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2018.

Underlag
1. Årsredovisning 2018.
2. Revisionsberättelse 2018.
3. Årsredovisning VA-verksamhet 2018.
4. Sammanställning driftöverföringar och kompletteringsbudget.
5. Nämndernas protokollsutdrag.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 47.
7. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 120.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S), Lars Alriksson (M), 
Nicklas Johansson (SJVP) och Johannes Sundelin (S)

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2018.
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Fredric Olofsson (MV) yrkar 

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2018, förutom det som omfattar 
Lapplands kommunalförbund då oklarheter kring dess årsredovisning, i skrivande stund 
råder.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag mot Fredric Olofssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings m.fl. förslag.
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§ 59

Information från revisorerna
Dnr KS/2019:20

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga revisorernas information med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I revisorernas reglemente § 21 ska revisorerna löpande redovisa resultatet av sin 
granskning till fullmäktige.

Vid dagens sammanträde redovisar Sven-Erik Nilsson, revisor om slutdokumenten 
Anläggningsredovisning samt Attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande organisation. 

Underlag
1. Slutdokument 2019-02-21 – Attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande organisation.
2. Slutdokument 2019-04-03 – Anläggningsredovisning.
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§ 60

Ansvarsfrihet 2018
Dnr KS/2019:73, KS/2019:356, KS/2019:357

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna revisionsberättelsen för år 2018,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkande bevilja kommunstyrelsen, samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018-års verksamhet,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkande bevilja barn-, utbildning- och kulturnämnden, 
samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018-års verksamhet,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja socialnämnden, samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018-års verksamhet,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja service- och tekniknämnden, samt de 
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018-års verksamhet,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 
samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018-års verksamhet,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja överförmyndarnämnden, samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018-års verksamhet,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja valnämnden, samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018-års verksamhet,

att bevilja direktionen för Lapplands kommunalförbund, gymnasienämnden samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Jäv
Vid beslutspunkten för kommunstyrelsen anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid 
beslut: Lars Alriksson (M), Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP), Pernilla Fagerlönn 
(V), Birgitta Larsson (S), Maria Åhlén (S), Tomas Junkka (S), Magnus Johansson (S), 
Nicklas Johansson (SJVP), Fredric Olofsson (MV), David Väyrynen (V), Benny Blom (M), 
Monica Nordvall-Hedström (M), Stefan Ovrell (MP), Lena Lindberg (S), Margareta 
Henricsson (SJVP), Clary Persson (S) och Steve Ärlebrand (S).

Vid beslutspunkten för barn-, utbildning och kulturnämnden anmäler följande ledamöter 
jäv och deltar ej vid beslut: Eva Alriksson (M), Rolf Häggqvist (S), Gerd Siverhall (S), 
Pernilla Fagerlönn (V), Josefine Rynbäck (MP), Nicklas Johansson (SJVP), Tomas Junkka 
(S).
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Vid beslutspunkten för socialnämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid 
beslut: Marina Eriksson (M), Dagmar Nyman (MP), Steve Ärlebrand (S), Claes Danell (S), 
Katinka Sundqvist-Apelqvist (V), Bror Wennström (MV), Clary Persson (S) och Eva 
Alriksson (M).

Vid beslutspunkten för miljö-, bygg- och räddningsnämnden anmäler följande ledamot jäv 
och deltar ej vid beslut: David Väyrynen (V).

Vid beslutspunkten för överförmyndarnämnden anmäler följande ledamöter jäv och 
deltar ej vid beslut: Kjell-Åke Andersson (M), Birgitta Heldeskog (S) och Monica Nordvall-
Hedström (M).

Vid beslutspunkten för valnämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid beslut: 
Margareta Henricsson (SJVP), Dagmar Nyman (MP), Tomas Junkka (S) och Eva Alriksson 
(M).

Vid beslutspunkten för Lapplands kommunalförbund och Lapplands kommunalförbunds 
gymnasienämnd anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid beslut: Lars Alriksson 
(M), Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V), Maria Åhlén (S), Eva Alriksson (M), 
Nicklas Johansson (SJVP), Gerd Siverhall (S),Tomas Junkka (S), Rolf Häggqvist  (S), 
Dagmar Nyman (MP) och Josefine Rynbäck (MP).

Vid beslutspunkten för service- och tekniknämnden anmäler följande ledamöter jäv och 
deltar ej vid beslut: Mattias Liinanki (MP), Mats Rantapää (S), Birgitta Heldeskog (S) och 
Kjell Hansson (M).

Notering
Vid beslutspunkten för kommunstyrelsen innehar Claes Danell (S) ordförandeskapet.

Ärendebeskrivning
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer ska granska den verksamhet som bedrivs i 
styrelser och nämnder, samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamhet i kommunens 
företag.

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller verksamheten. De ansvarar också för 
att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till kommunfullmäktige. 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva 
om verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.

Granskningen ska utföras enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 
redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen ska genomföras med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och 
ansvars-prövande.
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Underlag
1. Revisionsberättelse Gällivare kommun år 2018.
2. Granskningsrapport kommunala företag.
3. Revisionsberättelser från de kommunala bolagen 2018.
4. Granskningsrapport av årsredovisning 2018, Gällivare kommun.
5. Valnämndens ansvarsutövande 2018.
6. Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018.
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§ 61

Ansvarsutövandegranskning Norrbottens E-nämnd
Dnr KS/2019:414

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ansvarsutövandegranskningen.

Jäv
Följande ledamöter anmäler jäv och deltar ej vid beslut: Stefan Ovrell (MP) och Nicklas 
Johansson (SJVP).

Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns revisorer har genomfört en årlig grundläggande granskning av 
E-nämndens ansvarsutövande. För 2018-års verksamhet har genomförts en dokumenta-
tionsgranskning med inriktning på ledning/styrning, uppföljning och kontroll. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att E-nämndens ansvarsutövande under 2018 
inte har varit tillräckligt.

Förslag till beslut

att godkänna ansvarsutövandegranskningen.

Underlag
1. Slutdokument E-nämndens ansvarsutövande under år 2018.
2. Revisionsberättelse.
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§ 62

Gällivare Energi AB - redovisning av verksamhetsplan
Dnr KS/2019:84

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Gällivare Energi AB:s presentation av verksamhetsplan 2019-2021.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-12-19 § 194, ska redovisning av 
nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske till kommunfullmäktige en gång 
per år. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas powerpointpresentation av 
ordförande och VD.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Gällivare Energi AB:s presentation av verksamhetsplan 2019-2021.

Underlag
1. Presentation av verksamhetsplan.
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§ 63

Matlaget i Gällivare AB - redovisning av verksamhetsplan
Dnr KS/2019:85

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Matlaget i Gällivare AB:s presentation av verksamhetsplan 2019-2021.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-12-19 § 194, ska redovisning av 
nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske till kommunfullmäktige en gång 
per år. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas powerpointpresentation av 
ordförande och VD.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Matlaget i Gällivare AB:s presentation av verksamhetsplan 2019-2021.

Underlag
1. Presentation av verksamhetsplan.
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§ 64

TOP Bostäder AB - redovisning av verksamhetsplan
Dnr KS/2019:86

Kommunfullmäktige beslutar

att anta TOP Bostäder AB:s presentation av verksamhetsplan 2019-2021.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-12-19 § 194, ska redovisning av 
nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske till kommunfullmäktige en gång 
per år. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas powerpointpresentation av 
ordförande och VD.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta TOP Bostäder AB:s presentation av verksamhetsplan 2019-2021.

Underlag
1. Presentation av verksamhetsplan.
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§ 65

Lapplands kommunalförbund - redovisning av verksamhetsplan
Dnr KS/2019:369

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Lapplands kommunalförbunds presentation av verksamhetsplan 2019-2021.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-12-19 § 194, ska redovisning av 
nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske till kommunfullmäktige en gång 
per år. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas powerpointpresentation.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Lapplands kommunalförbunds presentation av verksamhetsplan 2019-2021.

Underlag
1. Presentation.
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§ 66

Exploateringsavtal detaljplan västra Repisvaara, del av fastigheten Gällivare 5:14
Dnr KS/2019:332

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna exploateringsavtalet för detaljplaneområdet för del av Gällivare 5:14, Västra 
Repisvaara, samt

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens 
räkning underteckna avtalet.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har tillsammans med LKAB träffat en överenskommelse om ett exploa-
teringsavtal avseende reglering av kostnader och åtgärder för genomförandet av rubricerad 
detaljplan.

Enligt förslaget till exploateringsavtal bekostar LKAB för planens genomförande nödvändiga 
åtgärder såsom anläggande av lokalgata, va-anläggning etc. LKAB överlåter även 
allmänplatsmark inom planområdet till Kommunen utan ersättning.

Ekonomiska konsekvenser
Genom det föreslagna exploateringsavtalet regleras kostnaderna för anläggande av 
kommunal infrastruktur samt iordningsställande av allmänplatsmark i övrigt inom 
planområdet på så sätt att LKAB antingen anlägger och bekostar eller ersätter kommunen 
för uppkomna kostnader för anläggande.

Framtida drift och underhåll av anläggningar inom planområdet måste dock finansieras 
inom budgetramar för gatu-och parkunderhåll. Även kostnaderna för tillhandahållande av 
vattentjänster för bebyggelsen inom området genom drift och underhåll av den allmänna 
va-anläggningen inom området måste finansieras inom budget för den verksamheten. 

Konsekvenser för barn och unga
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar vid ett godkännande 
av exploateringsavtalet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna exploateringsavtalet för detaljplaneområdet för del av Gällivare 5:14, Västra 
Repisvaara, samt

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens 
räkning underteckna avtalet.
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Underlag
1. Exploateringsavtal, del av Gällivare 5:14, Västra Repisvaara.
2. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 128.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag

att godkänna exploateringsavtalet för detaljplaneområdet för del av Gällivare 5:14, Västra 
Repisvaara, samt

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens 
räkning underteckna avtalet.
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§ 67

Antagande - detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara
Dnr KS/2018:309

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget 
och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen av detaljplan för del av fastigheterna 
Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara,

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara.

Protokollsanteckning 
Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) vill föra protokollsanteckning till protokollet: 
Se bilaga 1.

Ärendebeskrivning
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för bostadsbe-
byggelse på västra Repisvaara. Planområdet omfattar ca 50 bostäder i form av friliggande 
villor. Inom fastigheten bereds även plats för en utökning med ca 7000 m², av tomten som 
planlades för (SVB) skola, vård och bostäder i detaljplanen för norra Repisvaara (laga kraft 
2016-10-28). Detta efter önskemål från kommunen, då den redan planlagda tomten inte är 
tillräckligt stor för att inrymma både äldreboende och förskola/skola. Planen tar även med 
en del av den gällande planens område reglerat som lokalgata för att ändra användningen 
till kvartersmark för bostäder.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 
2014 - 2032 antogs av Kommunfullmäktige 2014-05-19. Hela Repisvaara är prioriterat 
område för exploatering med bostäder. Större delen av fastigheten som berörs av plan-
området ligger inom område för bostäder i den fördjupade översiktsplanen. Den västra 
delen ligger inom område för turism, fritid och rekreation. Enligt den fördjupade 
översiktsplanen föreslås en bebyggelse på Repisvaara med 600–900 bostäder. I dagsläget 
är det planlagt för totalt cirka 1000 bostäder på Repisvaara. Detaljplanen avviker därför 
mot den fördjupade översiktsplanen i avseende på markanvändning och antalet bostäder.
Förutsättningarna för utvecklingen av Repisvaara har förändrats. En del av södra 
Repisvaara (området ovanför etapp 1) som utpekades i FÖP:en för ändamålet bostäder 
har ej kunnat genomföras på grund av svårigheter med att säkerställa markåtkomst.
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Därför har kommunen valt att utöka det nordvästra området av Repisvaara trots att 
området delvis ligger inom användning för turism/fritid/rekreation i gällande fördjupade 
översiktsplan. Kommunen bedömer att placeringen av den planerade nya bebyggelsen, 
intill befintliga bostadsområden, bidrar till en god hushållning av mark och en långsiktig 
hållbar utveckling eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och har 
varit utställd för granskning under tiden 15 februari till och med 11 mars 2019. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett planavtal har tagits fram mellan exploatören LKAB och Gällivare kommun, som reglerar 
plankostnader. LKAB kommer ersätta kommunen för de kostnader som uppstår i samband 
med planarbetet.

Ett genomförandeavtal som reglerar kostnader som uppkommer vid genomförandet av 
planen har tagits fram mellan LKAB och Gällivare kommun. 

Området omfattas av ett kommunalt huvudmannaskap vilket innebär ett framtida drifts-
åtagande av kommunen när det gäller drift av gator, vatten, avlopp, dagvattenanlägg-
ningar och naturområden.

Konsekvenser för barn och unga
Nya bostäder och en ny förskola och skola bedöms påverka barn och ungdomar positivt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget 
och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen av detaljplan för del av fastigheterna 
Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara.

Underlag
1. Plankarta.
2. Illustrationskarta med trädinventering.
3. Planbeskrivning.
4. Granskningsutlåtande.
5. Miljökonsekvensbeskrivning.
6. Särskild sammanställning.
7. Trafikutredning för säker skolväg.
8. PM geoteknik.
8.1 MUR (markteknisk undersökningsrapport).
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9. Dagvattenutredning.
10. Hydrogeologisk utredning.
11. Naturvärdesinventering.
12. Trafikbullerutredning.
13. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 129.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Eric Palmqvist (SD) 
och Fredric Olofsson (MV) i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna avvikelsen mot den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget 
och Koskullskulle 2014 i och med planläggningen av detaljplan för del av fastigheterna 
Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara.
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§ 68

Revidering av styrdokument Stipendium
Dnr KS/2019:146

Kommunfullmäktige beslutar

att följande beslut därmed upphör att gälla: 
- kommunstyrelsen 2014-09-08 § 145 (Mångfalds- och jämställdhetsstipendium), 
  kommunfullmäktige 2004-09-27 § 156 (Regler för miljöstipendium i Gällivare kommun), 
- kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 153 (inrättande av årets stipendium årets  
  byggnad),
- barn-, utbildning- och kulturnämndens beslut 2016-10-11 § 130 (Kultur och 
  eldsjälstipendier 2017, nya regler, ny tidsplan),
- protokollsutdrag socialnämndens allmänna utskott 2001-05-23 § 36 (kriterier för 
  studerande på omvårdnadsprogrammet för att erhålla stipendium)
- kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 20 (Riktlinjer för föreningsstöd till 
  ungdomsorganisationer),
- protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-01 § 28 (Marcus Hellners 
  idrottsstipendium),
- protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 160,
- protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-09-19 § 240 (Sofia Mattsons idrottstipendium).

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projektet Struktur för hållbarhetsarbetet i kommunen vars första två steg 
beslutades om i december 2017, genomförs en översyn av kommunens dokumentsamling. 
Utifrån detta har en genomgång av de stipendier kommunen delar ut setts över och 
sammanställts i ett dokument.

Dokumentet har skickats till berörda funktioner för synpunkter och till BAS-gruppen för 
kvalitetssäkring. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända. Stipendierna är redan förekommande.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga att stipendier delas ut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att följande beslut därmed upphör att gälla: 
- kommunstyrelsen 2014-09-08 § 145 (Mångfalds- och jämställdhetsstipendium), 
  kommunfullmäktige 2004-09-27 § 156 (Regler för miljöstipendium i Gällivare kommun), 
- kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 153 (inrättande av årets stipendium årets  
  byggnad),
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- barn-, utbildning- och kulturnämndens beslut 2016-10-11 § 130 (Kultur och 
  eldsjälstipendier 2017, nya regler, ny tidsplan),
- protokollsutdrag socialnämndens allmänna utskott 2001-05-23 § 36 (kriterier för 
  studerande på omvårdnadsprogrammet för att erhålla stipendium)
- kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 20 (Riktlinjer för föreningsstöd till 
  ungdomsorganisationer),
- protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-01 § 28 (Marcus Hellners 
  idrottsstipendium),
- protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 160,
- protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-09-19 § 240 (Sofia Mattsons idrottstipendium).

Underlag
1. Nya-Stipendium.
Gamla:
2. Mångfalds- och jämställdhetsstipendium.
3. Regler för miljöstipendium i Gällivare kommun.
4. Inrättande av årets stipendium årets byggnad.
5. Protokollsutdrag barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-10-11 § 130.
6. Årets eldsjäl.
7. Kulturstipendium.
8. Protokollsutdrag socialnämnden allmänna utskott 2001-05-23 § 36. 
9. Riktlinjer för föreningsstöd till ungdomsorganisationer.
10. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-01 § 28.
11. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 160.
12. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-09-19 § 240.
13. Yttrande från BAS-gruppen.
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § § 52.
15. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 136.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att följande beslut därmed upphör att gälla: 
- kommunstyrelsen 2014-09-08 § 145 (Mångfalds- och jämställdhetsstipendium), 
  kommunfullmäktige 2004-09-27 § 156 (Regler för miljöstipendium i Gällivare kommun), 
- kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 153 (inrättande av årets stipendium årets  
  byggnad),
- barn-, utbildning- och kulturnämndens beslut 2016-10-11 § 130 (Kultur och 
  eldsjälstipendier 2017, nya regler, ny tidsplan),
- protokollsutdrag socialnämndens allmänna utskott 2001-05-23 § 36 (kriterier för 
  studerande på omvårdnadsprogrammet för att erhålla stipendium)
- kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 20 (Riktlinjer för föreningsstöd till 
  ungdomsorganisationer),
- protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-01 § 28 (Marcus Hellners 
  idrottsstipendium),
- protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 § 160,
- protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-09-19 § 240 (Sofia Mattsons idrottstipendium).
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§ 69

Ekonomiskt stöd till idéburen sektor
Dnr KS/2019:145

Kommunfullmäktige beslutar

att följande beslut upphör att gälla: 
- kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 20 (Riktlinjer för föreningsstöd till ungdoms-
   organisationer), 
- kommunstyrelsens beslut 2017-01-16 § 14 (Riktlinjer för aktivitetsstöd till handikapp-
   organisationer), 
- kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 19 (Bidragsregler för studieförbund), 
- kommunfullmäktiges beslut 2004-09-24 § 159 (Riktlinjer för bidrag till föreningar ur 
   konto ”Till kommunstyrelsens förfogande”,
- kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 5 (Kommunalt lönebidrag till föreningar och 
   organisationer), 
- kommunfullmäktiges beslut 2004-03-09 § 69 (Riktlinjer för väghållning, bidrag till 
   enskilda vägar) samt
att övriga bidrag/dokument utan beslutsdatum upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projektet Struktur för hållbarhetsarbetet i kommunen vars första två steg 
beslutades om i december 2017, genomförs en översyn av kommunens dokumentsamling. 

Utifrån detta har en genomgång av de bidrag kommunen delar ut till föreningar och 
organisationer setts över och reviderats för att sammanfogas i ett dokument. 
Gemensamma grundläggande kriterier och regler kring redovisning har tagits fram. Rutiner 
för verksamheterna har tagits bort t ex datum för inlämnande av ansökan.

Dokumentet har skickats till berörda funktioner för synpunkter. Någon synpunkt om att 
man vill behålla befintliga dokument har inkommit samt några synpunkter om förslag till 
mindre justeringar. Dokumentet har sedan gått till BAS-gruppen för kvalitetssäkring.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända. Bidragen är sedan tidigare förekommande.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga att föreningar kan få ekonomiskt stöd.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att följande beslut upphör att gälla: 
- kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 20 (Riktlinjer för föreningsstöd till ungdoms-
   organisationer), 
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- kommunstyrelsens beslut 2017-01-16 § 14 (Riktlinjer för aktivitetsstöd till handikapp-
   organisationer), 
- kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 19 (Bidragsregler för studieförbund), 
- kommunfullmäktiges beslut 2004-09-24 § 159 (Riktlinjer för bidrag till föreningar ur 
   konto ”Till kommunstyrelsens förfogande”,
- kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 5 (Kommunalt lönebidrag till föreningar och 
   organisationer), 
- kommunfullmäktiges beslut 2004-03-09 § 69 (Riktlinjer för väghållning, bidrag till 
   enskilda vägar) samt
att övriga bidrag/dokument utan beslutsdatum upphör att gälla.

Underlag
1. Nya-Ekonomiskt stöd till idéburen sektor
Gamla:
2. Riktlinjer för föreningsstöd till ungdomsorganisationer
3. Kriterier för att få bidrag från UPP
4. Gällivare kommuns regler för föreningar och organisationer vid ansökan om stöd till 
kulturell verksamhet
5. Gällivare kommuns regler för föreningar och organisationer vid ansökan om tillfällig 
kulturell verksamhet
6. Bidragsregler för sociala föreningar/organisationer inom Gällivare kommun
7. Riktlinjer för aktivitetsstöd till handikapporganisationer
8. Bidragsregler för studieförbund
9. Ansökan om medel till integrerande och förebyggande verksamhet rörande asylsökande 
och nyanlända 
10. Riktlinjer för bidrag till föreningar ur konto ”Till kommunstyrelsens förfogande”
11. Kommunalt lönebidrag till föreningar och organisationer
12. Riktlinjer för väghållning, bidrag till enskilda vägar
13. Yttrande från BAS-gruppen
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 53.
15. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 137.

Yrkande
Gerd Siverhall (S) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) i enlighet med 
kommunstyrelsen förslag

att följande beslut upphör att gälla: 
- kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 20 (Riktlinjer för föreningsstöd till ungdoms-
   organisationer), 
- kommunstyrelsens beslut 2017-01-16 § 14 (Riktlinjer för aktivitetsstöd till handikapp-
   organisationer), 
- kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 19 (Bidragsregler för studieförbund), 
- kommunfullmäktiges beslut 2004-09-24 § 159 (Riktlinjer för bidrag till föreningar ur 
   konto ”Till kommunstyrelsens förfogande”,
- kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 5 (Kommunalt lönebidrag till föreningar och 
   organisationer), 
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- kommunfullmäktiges beslut 2004-03-09 § 69 (Riktlinjer för väghållning, bidrag till 
   enskilda vägar) samt
att övriga bidrag/dokument utan beslutsdatum upphör att gälla.
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§ 70

Nya riktlinjer för skolskjuts 2019
Dnr KS/2018:967

Kommunfullmäktige beslutar

att avstånd till på- och avstigningsplats skall gälla enligt följande tabell:
Förskoleklass – år 1: 1 kilometer
År 2-3: 1,5 kilometer
År 4-6: 2 kilometer
År 7-9: 2,5 kilometer

att i övrigt anta förslag till nya riktlinjer för skolskjuts.

Reservation 
Moderaterna och sjukvårdspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ajournering
Kl. 13:30-13.35.

Ärendebeskrivning
Bestämmelser om skolskjuts finns i skollagen och är en lagstadgad rättighet för elever som 
bor långt från skolan. Bestämmelsens lydelse är densamma för elever i grundskola, 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Från och med hösten 2018 är förskoleklass 
obligatorisk och skolpliktig vilket innebär att även elever i förskoleklass kan ansöka om 
skolskjuts.

Huruvida eleven är berättigad till skolskjuts eller inte beror på hur långt den har till skolan, 
trafikförhållandena, om du har något funktionshinder eller om det finns någon annan 
särskild omständighet. Den grundläggande rätten till skolskjuts gäller från en plats i 
anslutning till hem och till den skola där kommunen har placerat eleven och tillbaka.
Kommunen ordnar i första hand skolskjuts med bussar i linjetrafik. Men bor eleven på en 
plats där det inte är möjligt att ta sig till och från skolan med linjetrafik, kan det vara 
aktuellt med skolskjuts i särskilt upp-handlade bussar, mindre bussar, taxibilar eller 
färdtjänstfordon. Mindre fordon nyttjas enbart för transporter som omfattar ett färre antal 
barn och där det ej är möjligt att nyttja linjebuss. Bestämmelserna i skollagen är 
utformade på ett sådant sätt att de lämnar utrymme för kommunerna att göra egna 
övervägande och bedömningar. För att kunna planera och genomföra skolskjuts måste det 
därför finnas regler som kompletterar skollagens bestämmelser.
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Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att säga vilka ekonomiska konsekvenser de nya riktlinjerna för skolskjuts 
innebär. Orsaken  beror bland annat på samhällsomvandlingen där många från Malmberget 
flyttar till Repisvaara men kommer att gå kvar i den gamla skolan, samt växelboende, där 
en förälder bor på olika ställen i tätorten eller landsbygd.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avstånd till på- och avstigningsplats skall gälla enligt följande tabell:
Förskoleklass – år 1: 1 kilometer
År 2-3: 1,5 kilometer
År 4-6: 2 kilometer
År 7-9: 2,5 kilometer

att i övrigt anta förslag till nya riktlinjer för skolskjuts.

Underlag
1. Riktlinjer förskrift skolskjuts.
2. Kartor med avståndsgränser/upptagningsområde för respektive skola.
3. Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-26 § 25.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 83.
5. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 168.

Yrkande 1
Eva Alriksson (M) yrkar  

att återremittera ärendet  med anledning av att det nya förslaget inte har med ekonomiska 
konsekvensbeskrivningar av det lagda förslaget.

Propositionsordning 1
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 Eva Alrikssons förslag till 
beslut mot att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde.
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Yrkande 2
David Väyrynen (V) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V), Paula Palmqvist 
(SD) och Fredric Olofsson (MV) i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avstånd till på- och avstigningsplats skall gälla enligt följande tabell:
Förskoleklass – år 1: 1 kilometer
År 2-3: 1,5 kilometer
År 4-6: 2 kilometer
År 7-9: 2,5 kilometer

att i övrigt anta förslag till nya riktlinjer för skolskjuts.

Nicklas Johansson (SJVP) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M)

att anta förslag till nya riktlinjer för skolskjuts,

att gångavståndet från elevens bostad till närmaste på- och avstigningsplats bedöms 
utifrån elevens förutsättningar, beslut tas av skolskjutshandläggare.

Propositionsordning 2
Ordförande ställer David Väyrynens m.fl. förslag mot Nicklas Johanssons 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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§ 71

Föreskrift om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd enligt miljölagen
Dnr KS/2019:210

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Föreskrift om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd enligt miljölagen,

att upphäva beslut KS/2018:245-0091 2019-04-09 § 55.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projektet Struktur för hållbarhetsarbetet i kommunen vars första två steg 
beslutades om i december 2017, genomförs en översyn av kommunens dokumentsamling. 

Synpunkter har inhämtats från berörda funktioner och dokumentet har skickats till BAS-
gruppen för kvalitetssäkring. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga med föreskrifter avseende miljöfarlig verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Föreskrift om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd enligt miljölagen,

att upphäva beslut KS/2018:245-0091 2019-04-09 § 55.

Underlag
1. Nya-Föreskrift om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd enligt miljölagen.
2. Gamla-Föreskrifter för att skydda människors liv och hälsa.
3. Yttrande från BAS-gruppen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 85.
5. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 169.
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§ 72

Föreskrift om allmänna försäljningsplatser enligt ordningslagen
Dnr KS/2019:208

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Föreskrift om allmänna försäljningsplatser enligt ordningslagen, samt

att upphäva beslut Ks/1996:503 1996-08-26 § 128.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projektet Struktur för hållbarhetsarbetet i kommunen vars första två steg 
beslutades om i december 2017, genomförs en översyn av kommunens dokumentsamling. 

Synpunkter har inhämtats från berörda funktioner och dokumentet har skickats till BAS-
gruppen för kvalitetssäkring.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Föreskrift om allmänna försäljningsplatser enligt ordningslagen, samt

att upphäva beslut Ks/1996:503 1996-08-26 § 128.

Underlag
1. Nya-Föreskrift om allmänna försäljningsplatser enligt ordningslagen.
2. Gamla-Torghandelstadga.
3. Yttrande från BAS-gruppen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 86.
5. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 170.
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§ 73

Föreskrift om tillfälliga skoterförbud enligt terrängkörningslagen
Dnr KS/2019:211

Kommunfullmäktige beslutar

anta Föreskrift om tillfälliga skoterförbud enligt terrängkörningslagen,

att upphäva beslut 2010:525-450 2010-11-11 § 170.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projektet Struktur för hållbarhetsarbetet i kommunen vars första två steg 
beslutades om i december 2017, genomförs en översyn av kommunens dokumentsamling. 

Synpunkter har inhämtats från berörda funktioner och dokumentet har skickats till BAS-
gruppen för kvalitetssäkring.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

anta Föreskrift om tillfälliga skoterförbud enligt terrängkörningslagen,

att upphäva beslut 2010:525-450 2010-11-11 § 170.

Underlag
1. Nya-Föreskrift om tillfälliga skoterförbud enligt terrängkörningslagen.
2. Gamla-Handläggning av tillfälliga skoterförbud inom Gällivare kommun.
3. Yttrande från BAS-gruppen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 84.
5. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 171.
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§ 74

Uppföljning motioner
Dnr KS/2019:23

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förteckningen över motioner.

Ärendebeskrivning
Uppföljning motioner.

Förslag till beslut

att godkänna förteckningen över motioner.

Underlag
1. Förteckning över motioner.
2. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 140.
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§ 75

Information tidplan förskola
Dnr KS/2019:352

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 11 mars, beslutades att vid sammanträdet 15 april 
lämnas information om tidplan förskola Repisvaara.

Vid dagens sammanträde informerar Birgitta Larsson (S) om tidplanen för förskola 
Repisvaara.
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§ 76

Förvärv av Dundret
Dnr KS/2018:978

Kommunfullmäktige beslutar

att ur rörelsekapitalet anvisa 90 miljoner kr för köp av Dundrets skidanläggning,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra förvärvet i enlighet med Avsiktsför-
klaringen,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa framtida driftsorganisation av Dundrets 
skidanläggning,

att utse kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelse för bolaget.

Jäv 
Mats Rantapää (S) anför jäv och deltar inte vid beslut i ärendet.

Reservation
Margareta Henricsson (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Lars Alriksson (M) reserverar sig emot att han inte fick yrka enligt det förslag han yrkade i 
kommunstyrelsen och därmed är berett.

Ajournering 
Kl. 18.00-18.30.

Ärendebeskrivning
För att säkra tillgång till Dundrets skidanläggning undersöker Gällivare Kommun 
förutsättningarna för att förvärva verksamheten.

För detta ändamål har Gällivare Kommun anlitat Svefa för en initial utvärdering av Dundret 
för ett eventuellt kommande förvärv. Senare beslutades om att genomföra en fördjupad 
utvärdering och förhandling för ett eventuellt förvärv. Samtliga dessa aktiviteter är nu 
genomförda.

Gällivare kommun och Laplanddiscovery AB har som ett resultat av ovanstående 
överenskommit att kommunen genom en bolagsaffär skall förvärva Dundrets 
skidanläggning för en total köpeskilling av 90 mkr. Överenskommelsen har formaliserats i 
bilagd Avsiktsförklaring med följande övergripande omfattning:
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Ingående tillgångar
Förvärvet avser ett nyskapat aktiebolag utan historik eller tidigare åtaganden som i 
huvudsak innehåller:
• Fastigheten Dundret 5:4
• Befintliga byggnader
• Befintligt liftsystem
• Uppställningsplatser för husvagnar
• Övriga befintliga anläggningstillgångar som används och behövs för Dundrets 

alpina verksamhet

Övertagandet sker 2019-06-03.

En detaljerad beskrivning av vad som ingår kommer att tas fram och biläggas till det 
kommande överlåtelseavtalet.

Ekonomiska konsekvenser
Förvärvet minskar rörelsekapitalet med 90 mkr. Förutsättningar skall skapas för att säkra 
framtida drift och ekonomiskt värde.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett huvudskäl till förvärvet är att det är mycket positivt för barn och ungdomar då det 
bidrar till Gällivares attraktivitet. Det är en viktig del av det rörliga friluftslivet för alla. 
Förvärvet gör det bland annat möjligt för barn och unga i GSK Alpina och Freeski samt 
Alpina Skidgymnasiet att träna och tävla i en av Sveriges bästa skidanläggningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ur rörelsekapitalet anvisa 90 miljoner kr för köp av Dundrets skidanläggning,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra förvärvet i enlighet med Avsiktsför-
klaringen,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa framtida driftsorganisation av Dundrets 
skidanläggning,

att utse kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelse för bolaget.

Underlag
1. Avsiktsförklaring.
2. Beslutsunderlag för förvärv och drift avseende Dundrets Skidanläggning Gällivare.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-12 § 180.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  38  (64)

2019-04-15
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Yrkande 1
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V), Birgitta Larsson 
(S), Nicklas Johansson (SJVP), Johannes Sundelin (S), Magnus Johansson (S), Tomas 
Junkka (S), Mattias Liinanki (MP) och Paula Palmqvist (SD) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag

att ur rörelsekapitalet anvisa 90 miljoner kr för köp av Dundrets skidanläggning,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra förvärvet i enlighet med Avsiktsför-
klaringen,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa framtida driftsorganisation av Dundrets 
skidanläggning,

att utse kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelse för bolaget.

Bror Wennström (MV) yrkar

att Gällivare kommun ansvarar för Dundrets drift och organisation med föreningslivet i 
kommunen.

Margareta Henricsson (SJVP) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (MV)

att ur rörelsekapitalet anvisa 90 miljoner kr för köp av Dundrets skidanläggning,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra förvärvet i enlighet med Avsiktsför-
klaringen,

att kommunfullmäktige får fastställa beslutet om hur den framtida driftsorganisationen av 
Dundrets skidanläggning skall se ut,

att utse kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelse för bolaget.

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar
Enligt Henrik Ölvebo m.fl. förslag
Enligt Bror Wennströms förslag
Enligt Margareta Henricssons m.fl. förslag

Propositionsordning 1
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos m.fl. förslag.

Yrkande 2
Lars Alriksson (M) yrkar

att förvärva anläggningen Dundret enligt upprättat avtalsförslag under förutsättning att 
projektet arktiskt utebad i världsklass (utepool) avbryts och inte genomförs.
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Ordförande meddelar att hon, med hänvisning till KL 5 kap. § 57 vägrar att lägga 
fram Lars Alrikssons förslag avseende den delen av yrkandet gällande projektet 
arktiskt utebad i världsklass avbryts och inte genomförs, till beslut eftersom hon 
anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks.
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§ 77

Revidering av bolagsordningen för Gällivare Energi AB
Dnr KS/2019:403

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad bolagsordning för Gällivare Energi AB,

att bolagsordning för Gällivare Energi AB beslutad KF 2016-10-03 § 180 upphör att gälla 
när reviderad bolagsordning träder i kraft.

Ärendebeskrivning
Gällivare Energi ABs stämma 2019-03-25 beslutade, med anledning av 
kommunfullmäktiges beslut 2018-12-10 § 181, att ändra § 8 i Bolagsordning för Gällivare 
Energi AB daterad 2016-10-03 enligt nedan:

Nuvarande ordalydelse: Förslag till revidering:

§ 8 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter 
med lika många ersättare. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Gällivare för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter 
det val till kommunfullmäktige förrättas 
intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige i Gällivare kommun 
utser även ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse. 

§ 8 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Gällivare för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter 
det val till kommunfullmäktige förrättas 
intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige i Gällivare kommun 
utser även ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse. 

Förslag till reviderad bolagsordning föreligger.

Ekonomiska konsekvenser
Tänkbara ekonomiska konsekvenser är att arvodet kan komma att öka något, för sju 
ledamöter istället för som tidigare fem ledamöter.

Konsekvenser för barn och unga
Det finns inga kända konskevenser för barn och unga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad bolagsordning för Gällivare Energi AB,

att bolagsordning för Gällivare Energi AB beslutad KF 2016-10-03 § 180 upphör att gälla 
när reviderad bolagsordning träder i kraft.

Underlag
1. Gällande bolagsordning för Gällivare Energi AB.
2. Förslag till reviderad bolagsordning för Gällivare Energi AB.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-12 § 178.
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§ 78

Revidering av bolagsordningen för TOP Bostäder AB
Dnr KS/2019:409

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad bolagsordning för TOP bostäder AB,

att bolagsordning för TOP bostäder AB beslutad KF 2016-10-03 § 180 upphör att gälla när 
reviderad bolagsordning träder i kraft.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 § 179, att styrelsen i TOP bostäder AB ska 
bestå av sju ledamöter. En ändring i Bolagsordning för TOP bostäder AB daterad 
2017-12-03 föreligger enligt nedan:

Nuvarande ordalydelse: Förslag till revidering:

§ 8 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter 
med lika många ersättare. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Gällivare kommun för tiden från den 
ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige 
förrättas intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige i Gällivare kommun 
utser även ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse. 

§ 8 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Gällivare kommun för tiden från den 
ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige 
förrättas intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige i Gällivare kommun 
utser även ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse.

Förslag till reviderad bolagsordning föreligger.

Ekonomiska konsekvenser
Tänkbara ekonomiska konsekvenser är att arvodet kan komma att öka något, för sju 
ledamöter istället för som tidigare fem ledamöter.

Konsekvenser för barn och unga
Det finns inga kända konskevenser för barn och unga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad bolagsordning för TOP bostäder AB,

att bolagsordning för TOP bostäder AB beslutad KF 2016-10-03 § 180 upphör att gälla när 
reviderad bolagsordning träder i kraft.

Underlag
1. Gällande bolagsordning för TOP bostäder AB.
2. Förslag till reviderad bolagsordning för TOP bostäder AB.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-12 § 179.
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§ 79

Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och Bror Wennström (MV) – 
Kommunalt huvudmannaskap på Repisvaara mitt
Dnr KS/2017:2048

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med anledning av att arbetet med övertagandet av huvudmannaskapet 
på Repisvaara Mitt påbörjades innan motionen inlämnades.

Reservation
Malmfältens väl reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade motionen 2018-09-10 § 246 varvid beslutades att motionen 
skulle återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen till bifall eller avslag, om avslag 
skall avslaget motiveras.

Diskussioner pågår mellan Gällivare kommun, LKAB och Repisvaara samfällighetsförening 
om förutsättningarna för ett kommunalt övertagande av de allmänna platserna och de 
kommunaltekniska anläggningarna på Repisvaara Mitt.

Diskussionerna handlar om att klarlägga de ekonomiska, juridiska, tekniska och plan-
mässiga konsekvenserna av ett övertagande av huvudmannaskapet.

Ett beslut om ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för allmänna platser och 
kommunalteknik med åberopande av likställighetsprincipen bör ej fattas innan ovan 
nämnda konsekvenser är kända.
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med anledning av att arbetet med övertagandet av huvudmannaskapet 
på Repisvaara Mitt påbörjades innan motionen inlämnades.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Motion.
3. KS 2017:2048.
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-07 § 41.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 § 215.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 234.
7. Kommunstyrelsen 2018-09-10 § 246.
8. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-03-18 § 37.
9. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 172.
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Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar med instämmande av Bror Wennström (MV)

att bifalla motionen.

Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (S) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen med anledning av att arbetet med övertagandet av huvudmannaskapet 
på Repisvaara Mitt påbörjades innan motionen inlämnades.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofssons m.fl. förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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§ 80

Motion av Paula  Palmqvist (SD) - upprättande av Fritidsbanken i Gällivare
Dnr KSufk/2019:2

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen kan betraktas som besvarad i och med att en etablering
av en Fritidsbank/Sportotek sker våren 2019.

Ärendebeskrivning
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att en Fritidsbank startas upp i Gällivare.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att 
förvaltningens service- och teknikavdelning ligger i framkant avseende motionens 
önskemål. En 
Fritidsbank/Sportotek kommer att etableras med placering på Hjortronet under senare 
delen av hösten 2019.

Förvaltningen och dess avdelning för service- och fritid har länge jobbat med ett förverk-
ligande av Sportotek/Fritidsbank. Redan vid årsskiftet 
2015-2016 var en etablering på gång i samverkan med Företagsbolaget och tilltänkt i en 
centralt placerad lokal i Malmberget. Placeringen kändes inte till fylles kopplat till pågående 
samhällsomvandling och just bristen på lokal och den interna prioriteringen i kommunens 
fastighetsbestånd blev ett hinder på vägen. Kort därefter så drog Företagsbolaget sig ur 
projektet.

2016 antog service- och teknikförvaltningen etableringen i och med antagande av 
förvaltningens handlingsplan.
Den framtida driften skall skötas av arbetsmarknadsenheten vilken medför utmärkta 
praktiska fördelar kopplat till tilldelad placering.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser då etableringen och driften beräknas rymmas inom tilldelad 
driftbudget för 2019.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Enbart positiva konsekvenser för barn och ungdom.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen kan betraktas som besvarad i och med att en etablering
av en Fritidsbank/Sportotek sker våren 2019.
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Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Motion av Paula Palmqvist (SD) – Upprättande av Fritidsbanken i Gällivare.
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-03-12 § 13.
4. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 173.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag

att motionen kan betraktas som besvarad i och med att en etablering
av en Fritidsbank/Sportotek sker våren 2019.
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§ 81

Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), 
Per Wahlström (M), Benny Blom (M) - Ge fler ungdomar möjlighet att delta i kulturkolans 
verksamhet
Dnr KSufk/2019:21

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen med hänvisning till kommunplanens strategiska målsättning samt barn-, 
utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan, får anses som besvarad.

Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
I motion från 2019-02-05 föreslås

att kommunstyrelsens ungdoms-, fritid och kulturutskott utreder varför Gällivare kommun 
kulturskola avviker i kostnader och deltagande elever i jämförelse med liknande kommuner

att Kommunstyrelsens ungdoms-, fritid och kulturutskott utarbetar en effektivare 
organisation av Kulturskolan, så att fler elever får möjlighet att delta i Kulturskolans 
verksamhet

att utredningen och förslaget om effektivare organisation av Kulturskolan redovisas för 
Kommunfullmäktige

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag av barn-, utbildning och 
kulturnämnden via verksamhetsplanen för 2019, beslutad 2018-10-04, att arbeta med 
minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader (se 
verksamhetsplan punkt 1.1), vilket också är en strategisk målsättning i kommunplanen. Ett 
annat delmål och fokusområde för kulturverksamheten i denna målsättning är att ta fram 
rutiner 
och underlag för kvalitetsavstämningar i likhet med övriga verksamheter inom Gällivare 
kommun (se verksamhetsplanen 1.5). 

Barn-, utbildning och kulturförvaltningen har under hösten 2018 anlitat en projektledare 
som bistår kulturchef och samordnare i utredning om kulturskolans effektivitet, kvalitet och 
utbud. Det pågår en nulägesanalys där både kostnader och deltagande utreds. 

Utifrån resultatet av nulägesbeskrivningen kommer åtgärder vidtas.

Ekonomiska konsekvenser
Minskad nettokostnadsavvikelse.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Ökad tillgång till Kulturskolans verksamheter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen med hänvisning till kommunplanens strategiska målsättning samt barn-, 
utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan, får anses som besvarad.

Underlag
1. Motion.
2. Svar motion.
3. Barn-, utbildning och kulturnämndens verksamhetsplan för 2019.
4. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-03-12 § 14.
5. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 174.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)

att bifalla motionen.

Paula Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag

att motionen med hänvisning till kommunplanens strategiska målsättning samt barn-, 
utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan, får anses som besvarad.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Paula Palmqvists m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Paula Palmqvists m.fl. förslag.
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§ 82

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M), 
Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M), Kjell-Åke Andersson (M), Margareta Henricsson 
(SJVP) och Nicklas Johansson (SJVP) - Lokal matlagning
Dnr KS/2018:885

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet återremitteras med anledning av att motionen inte har behandlats av barn- och 
utbildningsnämnden.

Reservation
Moderaterna och Sjukvårdspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Motion av ledamöter från moderata samlingspartiet och sjukvårdspartiet angående lokal 
matlagning har inkommit 2018-11-05. Motionärerna påtalar att försök har genomförts 
med lokal matlagning i Gällivare kommun och att i Dokkas skola prövades lokal matlagning 
under ett år och utföll väl. Den lokalt lagade maten uppskattades både av skolbarn och 
äldre som fick mat genom hemtjänsten. Vidare att vid utvärdering fann utredaren att 
maten dessutom blivit något billigare med lokal tillagning. Motionärerna föreslår 
kommunfullmäktige besluta med anledning av ovanstående att Dokkas och Hakkas skolor 
får göra försök med lokal matlagning.

Bedömning
En översyn av matproduktionen ingår som en del i den kostutredning som är pågående. 
Därmed bedöms det inte vara aktuellt i nuläget att göra lokala försök med matlagning i 
Dokkas och Hakkas skolor.
 
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
I allmänhet kan uppfattningen vara att lokal matlagning på skolor är positivt för barn och 
unga. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till den pågående kostutredningen där en översyn av 
matproduktionen ingår.
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Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 87.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 175.

Yrkande
Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP) och Paula 
Palmqvist (SD)

att bifalla motionen som innebär försök till lokal matlagning Hakkas och Dokkas.

Jeanette Wäppling (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen med hänvisning till den pågående kostutredningen där en översyn av 
matproduktionen ingår.

David Väyrynen (V) yrkar

att ärendet återremitteras med anledning av att motionen inte har behandlats av barn- 
och utbildningsnämnden.

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 David Väyrynens förslag till beslut mot att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras.
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§ 83

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M), 
Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M) och Kjell-Åke Andersson (M) - Behålla legitimerade 
lärare i den kommunala grundskolan
Dnr KS/2018:887

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen med hänvisning till projektet kompetensförsörjning samt den strategiska 
kompetensförsörjningsplanen, får anses som besvarad.

Reservation
Moderaterna reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget lagt förslag, bilaga 2.

Sjukvårdspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
I motion från 2018-11-05 föreslås att kommunen upprättar ett program för att behålla 
legitimerade lärare i kommunen grundskolor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-11-13 § 252 beslutat att godkänna projekt-
beskrivning för kompetensförsörjning.
I projektet ingår att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan med konkreta förslag för 
att säkra kompetens -/ personalförsörjning på kort och lång sikt.  Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har också 2018-12-17 § 302 beslutat föreslå kommunstyrelsen att besluta 
att incitament angående att attrahera och behålla personal inarbetas i den övergripande 
strategiska kompetensförsörjningsplanen. 

I kompetensförsörjningsplanen kommer det att ingå åtgärder för att behålla och attrahera 
personal.  

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader i den strategiska kompetensförsörjningsplanen kan tillkomma.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen med hänvisning till projektet kompetensförsörjning samt den strategiska 
kompetensförsörjningsplanen, får anses som besvarad.
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Underlag
1. Motion.
2. Reservation.
3. Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-26 § 26.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 88.
5. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 176.

Yrkande
Eva Alriksson yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (MV) och Nicklas Johansson 
(SJVP)

att bifalla motionen,

att kommunen upprättar ett program för att behålla legitimerade lärare i kommunens 
skolor.

Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Jenny Johansson Jänkänpää (MP), David 
Väyrynen (V) och Stefan Ovrell (MP) i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att motionen med hänvisning till projektet kompetensförsörjning samt den strategiska 
kompetensförsörjningsplanen, får anses som besvarad.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons m.fl. förslag mot Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfull-
mäktige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings m.fl. förslag.
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§ 84

Kommunfullmäktiges delgivningar
Dnr KS/2019:21, KS/2018:773, KS/2019:47, KS/2018:540, KS/2019:353, KS/2019:176, 
KS/2019:35, KS/2019:385

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delgivningar.

Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag
1. Rapport delgivningar.
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§ 85

Entledigande av ledamot i miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Dnr KS/2018:794

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna entledigande av Eric Palmqvist (SD) från uppdraget som ordinarie ledamot i 
miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Eric Palmqvist (SD) har 5 mars 2019 inkommit med en avsägelse från uppdraget som 
ordinarie ledamot i miljö-, bygg- och räddningsnämnden för mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Eric Palmqvist (SD) från uppdraget som ordinarie ledamot i 
miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Underlag
1. Avsägelse.
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§ 86

Fyllnadsval av ledamot i miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Dnr KS/2018:794

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Rory Blom (SD) till ledamot i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Föreligger fyllnadsval av ledamot, efter Eric Palmqvist (SD) i miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att välja Rory Blom (SD) till ledamot i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
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§ 87

Val till vakant ersättarplats i miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 2019-2022
Dnr KS/2018:794

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Roger Adermalm (SD) till ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till vakant ersättarplats för Sverigedemokraterna i miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att välja Roger Adermalm (SD) till ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
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§ 88

Val till vakant plats för ledamot i Gällivare Energi AB, 2019-2022
Dnr KS/2018:757

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Rory Blom (SD) till ledamot i Gällivare Energi AB, 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till vakant plats för ledamot för Sverigedemokraterna i Gällivare Energi AB.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att välja Rory Blom (SD) till ledamot i Gällivare Energi AB, 2019-2022.
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§ 89

Fråga av Paula Palmqvist (SD) - Bangolfanläggningen i Gällivare
Dnr KS/2019:372

Kommunfullmäktige beslutar

att anse frågan besvarad.

Ärendebeskrivning
Paula Palmqvist (SD) har inkommit med en fråga tillställd kommunstyrelsens ordförande, 
avseende bangolfanläggningen i Gällivare.

Birgitta Larsson (S) kommunstyrelsens vice ordförande besvarar frågan.

Underlag
1. Fråga.
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§ 90

Interpellation av Bror Wennström (MV) - Uteparkeringar bilar för hyresgäster i "Gojan" - 
fastigheter
Dnr KS/2019:329

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Bror Wennström (MV) har inkommit med en interpellation avseende Uteparkeringar bilar 
för hyresgäster i "Gojan" – fastigheter.

Jeanette Wäppling (V), kommunstyrelsens ordförande utarbetar ett skriftligt svar som 
tillställs kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Underlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. 
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras vid 
dagens kommunfullmäktige sammanträde av Birgitta Larsson (S), kommunstyrelsens vice 
ordförande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  61  (64)

2019-04-15
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 91

Interpellation av Eva Alriksson (M) - Hur efterföljer kommunen timplanen för grundskolan 
och därmed den garanterade undervisningstiden?
Dnr KS/2019:368

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Interpellation har inkommit från Eva Alriksson (M) avseende hur kommunen efterföljer 
timplanen för grundskola och därmed den garanterade undervisningstiden?

Jenny Johansson-Jänkänpää (MP), barn- och utbildningsnämndens ordförande utarbetar 
ett skriftligt svar som tillställs kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Underlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. 
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras vid 
dagens kommunfullmäktiges sammanträde.
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§ 92

Interpellation av Bror Wennström (MV)  - Arbetsmiljöverkets begäran, komplettering 
äldreomsorgen
Dnr KS/2019:361

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Interpellation har inkommit från Bror Wennström (MV) avseende Arbetsmiljöverkets 
begäran, komplettering äldreomsorg.

Johannes Sundelin (S), socialnämndens ordförande utarbetar ett skriftligt svar som tillställs 
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Underlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. 
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras vid 
dagens kommunfullmäktiges sammanträde.
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§ 93

Interpellation av Lars Alriksson (M) - Ansvar gällande investeringsprojekten, tankstationen 
på Lapland airport, arktiskt utebad i världsklass och Repisvaara säbo
Dnr KS/2019:374

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen inte får ställas.

Protokollsanteckning
Lars Alriksson (M) vill föra följande till protokollet:

Min interpellation fick inte ställas pga. felaktigt angivna förutsättningar för interpellationen. 
Utomhusbad, kallbad, restaurangbyggnad, café, tankstationen och Repisvaara SÄBO, finns 
alla med i kommunens investeringsbudget. Utomhusbad, kallbad och restaurang/café-
byggnad är föremål för vad majoriteten kallar ett arktiskt bad i världsklass. 

Ärendebeskrivning
Lars Alriksson (M) har inkommit med en interpellation avseende ansvar gällande 
investeringsprojekten, tankstationen på Lapland airport, arktiskt utebad i världsklass och 
Repisvaara säbo.

Underlag
1. Interpellation.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas. 
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§ 94

Inkomna motioner
Dnr KS/2019:24

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna över motionerna till kommunstyrelsen för handläggning.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger inga anmälda motioner.

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde lämnas följande motioner in:

Motion av Eva Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika Nordvall 
Hedström (M), Benny Blom (M), Kjell-Åke Andersson (M) och Marina Eriksson (M) – Att 
konkurrenssätta Gällivare kommuns fastighetsförvaltning. KS 2019:425.

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall Hedström, Kjell Hansson (M), Lars Alriksson 
(M), Marina Eriksson (M), Benny Blom (M) och Kjell-Åke Andersson (M) – Att det år 2019 
är hundra år sedan allmän och lika rösträtt infördes. KS 2019:426.

Motion av Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Marina Eriksson (M), Kjell 
Hansson (M) Monika Nordvall Hedström (M) och Kjell-Åke Andersson (M) – Att namnge vår 
nya gymnasie- och lärcentrabyggnad efter Sveriges första kvinnliga FN-ambassadör Agda 
Rössel. KS 2019:427.

Motion av Lars Alriksson (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva 
Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Kjell-Åke Andersson (M) och Benny Blom (M) – Lokalt 
förbud mot tiggeri. KS 2019:428.

Motion av Mia Feldenius (SD) och Marina Eriksson (M) – Assistansboende i Gällivare 
kommun. KS 2019:429.

Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) – Standardiserat granskningsintyg 
för redovisning av hur partistöd använts i Gällivare kommun. KS 2019:430. 
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Kjell Hansson  Jäv § 60 M N

Eva Alriksson  Jäv § 60 M N

Monika Nordvall Hedström  Jäv § 60 M N

Marina Eriksson,  kl.09.00-18.15 §§ 56-75, jäv § 60 M N

Benny Blom  Jäv § 60 M N

Per Wahlström M F

Birgitta Larsson  Jäv § 60 S N

Magnus Johansson  Jäv § 60 S N

Maria Åhlén, kl. 09.00-18.40 §§ 56-76, jäv § 60 S N

Tomas Junkka  Jäv § 60 S N

Lena Lindberg   Jäv § 60 S N

Roland Axelsson S F

Helena Lillbro S F

Johannes Sundelin S N

Anna Burman S N

Claes Danell   Jäv § 60 S N

Elin Näslund S F

Ulf Normark S F

Gerd Siverhall   Jäv § 60 S N

Tony Normark S F

Gunnel Eriksson S F
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Jeanette Wäppling   kl. 09.00-20.10 §§ 56-82, jäv 
§ 60        

V N

Karl-Erik Taivalsaari V F

Pernilla Fagerlönn  Jäv § 60 V N

David Väyrynen  Jäv § 60 V N

Katinka Sundqvist Apelqvist  Jäv § 60 V N

Henrik Ölvebo,  kl. 09.00-18.45 §§ 56-82, jäv § 60 MP N

Sanna Nilsson Ylitalo MP F

Mattias Liinanki  Jäv § 60 MP N

Dagmar Nyman, kl. 09.00-18.40 §§ 56-76, jäv § 60 MP N

Stefan Ovrell  §§ 56-59, §§ 62, 64-94, jäv § 60-61 MP N

Eric Palmqvist, kl. 09.00-18.45 §§ 56-76 SD N

Paula Palmqvist SD N

Mia Feldenius, kl. 14.45-22.00 §§ 64, 66-94 SD N

Rory Blom SD N

Margareta Henricsson  Jäv § 60 SJVP N

Nicklas Johansson  Jäv §§ 60-61 SJVP N

Fredric Olofsson, kl. 09.00-20.50 §§ 56-90, jäv § 60 MV N

Bror Wennström, kl. 09.00-21.50 §§ 56-93, jäv § 60 MV N
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2019-04-15
Ärenden: §56 - §94

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  §  §  §   § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
Per-Åke Liljergren M F

Kjell-Åke Andersson, ers. Per Wahlström, jäv § 60 M T

Jon Sandin M F

Dick Sundström M F

Mats Rantapää, ers. Roland Axelsson, jäv §§ 60, 76 S T

Clary Persson, ers. Helena Lillbro, jäv § 60 S T

Steve Ärlebrand, kl. 09.00-19.45, ers Elin Näslund 
§§56-82, jäv § 60

S T

Rolf Häggkvist, ers. Ulf Normark, jäv § 60 S T

Birgitta Heldeskog, ers. Tony Normark, jäv § 60 S T

Frank Öqvist, kl. 09.00-20.20, ers Gunnel Eriksson §§ 
56-83

S T

Monica Hellström, ej tjg. ers. 09.00-18.40 §§56-76, 
kl. 18.40-22.00 ers. Maria Åhlén §§ 77-94

S T

Stefan Ersholm, kl. 09.00-19.45 ej tjg.ers. §§56-82, kl. 
19.45-22.00 ers. Elin Näslund §§ 83-94

S T

Jan-Anders Perdahl, kl. 09.00-16.45, ers Karl-Erik 
Taivalsaari §§ 56-70

V T

Iris Dimitri V F

Johannes Reinfors V F

Josefine Rynbäck, ers. Sanna Nilsson Ylitalo §§ 56-
94, jäv § 60

MP T

Andreas Pettersson, kl. 18.40-22.00 ers. Dagmar 
Nyman §§ 77-94

MP T

Jenny Johansson Jänkänpää, kl. 14.45-18.45 ej tjg. 
ers. §§ 64, 66-76, kl. 18.45-22.00 ers. Henrik Ölvebo §§ 
77-94

MP T
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2019-04-15
Ärenden: §56 - §94

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  §  §  §   § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
Stig Nordqvist SJVP F

Torbjörn Sandin SJVP F

Anneli Isaksson MV F

Gun Isaxon, kl. 09.00-20.50 ej.tjg.ers. §§ 56-91, kl. 
20.50-21.50 ers. Fredric Olofsson §§ 92-93

MV T

OMRÖSTNINGSRESULTAT: 






