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Plats och tid

Ajournering

Gällivare Folkets Hus, Blå Forell
Måndag 10 juni 2019, kl.10:00 - 17:25

kl.10:40-10:45 § 97
kl.11:50-12:00 § 103
kl.12:00-13:00 
kl.14:50-15:10 § 112

Utses att 
justera

Fredric Olofsson och Kjell-Åke Andersson

Justering plats 
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-06-14, kl.13:00

Anslagstid

Beslutande

Övriga deltagare

2019-06-15 – 2019-07-05

Enligt bifogad närvarolista.

Anneli Silverhav, nämndsekreterare, §§ 95-128
Linda Sundberg, nämndsekreterare, §§ 95-128
Christer Nordmark, § 96
Bernt Nordgren, § 96
Sven-Erik Nilsson, § 96
Eva Nyström, § 96
Katarina Nilsson, § 96
Lennart Johansson, § 97

Underskrifter Sekreterare
________________________
Anneli Silverhav

Paragraf §95 - §128 

Ordförande
________________________
Lena Lindberg

Justerande

Justerande

________________________
Fredric Olofsson

________________________
Kjell-Åke Andersson
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§ 110 30
Motion av Monica Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Benny 
Blom (M), Marina Eriksson (M), Per Wahlström (M) och Lars Alriksson (M) - 
Angående utmaningsrätt

§ 111 32
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) 
angående kommunala åtgärder för att bevara vår gemensamma miljö genom att 
förhindra utsläpp av mikro-plaster

§ 112 35
Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson 
(M), Per Wahlström (M) och Marina Eriksson (M) - Att möjliggöra anläggandet av 
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§ 113 37
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§ 123 48
Fyllnadsval av revisorersättare till Gällivare Energi AB

§ 124 49
Fråga  av Eva Alriksson (M) - Har kommunen kontroll på sin konst

§ 125 50
Interpellation av Eric Palmqvist (SD) angående oljetankar i Sjöparken

§ 126 51
Interpellation av Eva Alriksson (M) angående lärarsituationen i Gällivare 
kommuns grundskolor inför ht -19

§ 127 52
Interpellation av Eva Alriksson (M) angående skrivelse från Malmsta 
intresseförening

§ 128 53
Inkomna motioner
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§ 95

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning
Dnr KS/2019:22

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 96

Information från revisorerna
Dnr KS/2019:20

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

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

Vid dagens sammanträde presenterar revisorerna sig samt informerar kort om planerade 
granskningar under 2019.
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§ 97

Information om samhällsomvandlingen
Dnr KS/2019:14

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En gång per kvartal informerar förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om 
det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.

Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, förvaltningschef vid 
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, om aktuellt läge gällande:

- Verksamhetslokaler
- Infrastruktur
- Företag
- Utredningar
- Detaljplaner

Underlag
1. Presentation.
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§ 98

Nyupplåning Gällivare kommun
Dnr KS/2019:439

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2019 med totalt 300 miljoner kronor,

att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp mot-
svarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019.

Reservation 
Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun är i behov av likviditet för att säkerställa betalning av investerings-
utgifterna. I kommunplan för 2019-2021 finns i finansieringsbudgeten ett medräknat behov 
motsvarande 350 miljoner kronor. Prognosen visar att lånebehovet uppgår till ca 300 
miljoner kronor. Beslutet medger ett låneutrymme och betyder att lån kan upphandlas vid 
flera olika tillfällen, för att täcka likviditetsbehovet när det uppstår, upp till maximalt 
beviljat belopp.

Ekonomiska konsekvenser
Nyupplåning innebär att en räntekostnad belastar kommunen. Räntan bestäms utifrån de 
offerter som lämnas och lånens räntebindningstid. Lån upptas sedan inom ramen för 
beslutat låneutrymme och den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2019 med totalt 300 miljoner kronor,

att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp mot-
svarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 199.
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Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Bror Wennström (MV) och Lars Alriksson 
(M) i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2019 med totalt 300 miljoner kronor,

att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019.

Paula Palmqvist (SD) yrkar

avslag med motiveringen att ekonomin och investeringarna är illa skött. Man har låtit 
investeringarna skena iväg i allt för storslagna byggnationer.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag mot Paula Palmqvists förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att komunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl. förslag.
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§ 99

Ökning av ramanslaget för Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen
Dnr KSst/2019:182

Kommunfullmäktige beslutar

att från de exploateringsintäkter som tillfaller rörelsekapitalet anvisa 150 000 tkr till 
projektkonto F 20002 ansvar 16101 Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen. 

Ärendebeskrivning
Vid ingången av år 2019 är kvarvarande ramanslag på projektkonto F 20002 
Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen (tidigare Exploatering/ planarbete 
samhällsomvandling) i stort sett förbrukat. Många av projekten som beslutats från 
Samarbetsavtalet har gene-rerat, eller kommer att generera, exploateringsintäkter som 
tillfaller rörelsekapitalet. Då många projekt pågår och flera ärenden med projekt och 
utredningar är på gång behövs en effektiv process till beslut kring samhällsomvandlingen. 
Därför föreslås en omfördelning av medel, för en del av de intäkter som tillfaller 
rörelsekapitalet, tillbaka till ramen. 

Ekonomiska konsekvenser
Budgetposten finansieras med exploateringsintäkter från tidigare investeringar som 
finansierats med medel som erhölls vid tecknande av det så kallade Samarbetsavtalet med 
LKAB.  

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet innebär inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att från de exploateringsintäkter som tillfaller rörelsekapitalet anvisa 150 000 tkr till 
projektkonto F 20002 ansvar 16101 Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen. 

Underlag
1. Investeringsuppföljning 1903.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-05-07 § 76.
3. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 217.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Fredric Olofsson 
(MV) i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att från de exploateringsintäkter som tillfaller rörelsekapitalet anvisa 150 000 tkr till 
projektkonto F 20002 ansvar 16101 Utvecklingsprojekt samhällsomvandlingen. 
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§ 100

Utvecklingsplan - Centrum
Dnr KS/2018:660

Kommunfullmäktige beslutar

att alla stycken gällande parker vid grön skolan tas bort, samt

att göra redaktionella ändringar vad gäller årtal mm,

att stryka att östra delen av allén förtätas på sikt med ny bebyggelse (sidan 28 och 42),

att i övrigt godkänna utvecklingsplanen.

Reservation 
Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Det har under årens lopp arbetats fram en rad strategiska dokument som ska ligga till 
grund för utformningen av morgondagens centrum. Ibland är dessa strategiska dokument 
motstridiga som försvårar tolkningen av kommunens viljeinriktning. 
Utvecklingsplanen för Centrum ska redovisa inriktningen för utvecklingen i området, planen 
ska behandla frågor som bebyggelse, miljö, energi, livsmiljö, trafik, tillgänglighet och 
exploatering. Förslag på utveckling av området utgår från värdeskapande planering som 
utgår från platsens specifika värden och förutsättningar kopplat till strategier och 
hållbarhetsmål.

 
För att få en så bred förankring som möjligt innan beslut om ett antagande är det viktigt 
att berörda parter bereds möjlighet att lämna synpunkter på den nya normen. 

Berörda remissinstanser har haft möjlighet att påverka utvecklingsplanen under tiden 
2018-08-28 till och med 2018-10-15.

Med anledning av inkomna synpunkter under granskningsskedet har mindre justeringar 
skett. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och unga
Framtagande av planen skapar goda förutsättningar till förtätningar, attraktiva boende-
miljöer i centrumlägen, samt stärker kopplingar, stråk och mötesplatser i den befintliga 
tätortsstrukturen. Förutsättningar som även bidrar till positiva effekter för barn och 
ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att alla stycken gällande parker vid grön skolan tas bort, samt

att göra redaktionella ändringar vad gäller årtal mm,

att stryka att östra delen av allén förtätas på sikt med ny bebyggelse (sidan 28 och 42),

att i övrigt godkänna utvecklingsplanen.

Underlag
1. Utvecklingsplan Gällivare Centrum.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-03-19 § 46.
3. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 242.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande Benny Blom (M) och Fredric Olofsson (MV) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag

att alla stycken gällande parker vid grön skolan tas bort, samt

att göra redaktionella ändringar vad gäller årtal mm,

att stryka att östra delen av allén förtätas på sikt med ny bebyggelse (sidan 28 och 42),

att i övrigt godkänna utvecklingsplanen.

Paula Palmqvist (SD) yrkar

att göra redaktionella ändringar vad gäller årtal med mera,

att stryka östra delen av allén förtätas på sikt med ny bebyggelse (sid 28 och 42),

att i övrigt godkänna utvecklingsplanen.
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag mot Paula Palmqvists förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Birgitta Larsson m.fl. förslag.
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§ 101

Justering av etappområden samt förtydliganden av samarbetsavtal 2012
Dnr KS/2019:462

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avtal om justering av etappområden samt förtydliganden av Samarbetsavtal 
mellan parterna den 10 april 2012,

att godkänna avtal om genomförande av avveckling av Etappområde 2, västra Malmberget, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschefen för samhällsbyggnads- 
och teknikförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen.

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändrade förutsättningar avseende avvecklingen av bebyggelsen i 
Malmberget föreslås bl.a. en justering av de i samarbetsavtalet angivna etappområdenas 
geografiska och tidsmässiga utsträckning. 

Vidare föreslås att regleringen av åtgärder för avvecklingen av bebyggelsen och 
iordningsställande samt förvaltning av miljözoner inom Etappområde 2, västra Malmberget 
sker 
genom vad som följer av det föreslagna etappgenomförandeavtalet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några direkta ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna avtal om justering av etappområden samt förtydliganden av Samarbetsavtal 
mellan parterna den 10 april 2012,

att godkänna avtal om genomförande av avveckling av Etappområde 2, västra Malmberget, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschefen för samhällsbyggnads- 
och teknikförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen.
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Underlag
1. Avtal om justering av etappområden samt förtydliganden av Samarbetsavtal mellan 

parterna den 10 april 2012.
2. Avtal om genomförande av avveckling av Etappområde 2, västra Malmberget.
3. Kommunstyrelsen 2019-05-29 § 254.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande Benny Blom (M) Mats Rantapää (S) och 
Paula Palmqvist (SD) i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna avtal om justering av etappområden samt förtydliganden av Samarbetsavtal 
mellan parterna den 10 april 2012,

att godkänna avtal om genomförande av avveckling av Etappområde 2, västra Malmberget, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschefen för samhällsbyggnads- 
och teknikförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen.
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§ 102

Antagande detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 m.fl.
Dnr KS/2018:530

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning 

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 m.fl.

Ärendebeskrivning
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning till 
kvartersmark för gruvindustri, vilket säkerställs inom hela planområdet. I planförslaget 
ges riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler enligt 3 kap. 7 § Miljöbalken företräde 
och en fortsatt gruvdrift för LKAB säkras. 

Planförslaget möjliggör ändring av gällande detaljplaner från användningen allmän plats, 
kvartersmark för allmänt ändamål-, område för centrum-, handel-, skola- och bostad till 
industrimark för gruvverksamhet. Avsikten är att markens användning succesivt ska 
förändras över tid och övergå från nuvarande användning till en miljözon för att sedan tas i 
anspråk av gruvindustrin.

Enligt gällande fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget, Koskullskulle som antogs 
i maj 2014, är markanvändningen för aktuellt planområde utpekat som område för gruv-
industri och bostäder. Intentionerna för utveckling av västra Malmberget är, enligt den 
fördjupade översiktsplanen, att den befintliga bebyggelsen bör avvecklas för att möjliggöra 
den fortsatta gruvverksamheten. När pågående avveckling är klar är ambitionen att alla 
gällande detaljplaner ska vara upphävda eller ändrade till områden för industriändamål. 
Därmed är planförslaget förenligt med den fördjupande översiktsplanen.

Den 1 januari 2018 inrättades ett nytt 6 kap. Miljöbalken om miljöbedömningar. Detta
innebär att Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ersattes av 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Dock påbörjades aktuell detaljplan innan 1 
januari 2018 och därmed gäller den äldre föreskriften. En behovsbedömning upprättades 
av 
Gällivare kommun den 1 juni 2018. Om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå ska 
miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap. 12 § 
Miljöbalken (äldre föreskriften). Kommunen har gjort bedömningen att ett genomförande 
av planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och därmed har en 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.
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Planen handläggs med ett utökat förfarande i enlighet med PBL (2010:900) och har varit 
utställd för granskning under tiden 22 mars till och med 12 april 2019.
Ekonomiska konsekvenser
LKAB bekostar planarbetet. 

Kostnaderna för planens genomförande regleras i avtal mellan Gällivare kommun och 
LKAB. 

Konsekvenser för barn och unga
Genomförandet av planen innebär att området kommer att stängslas in, vilket kan ses 
som negativt ur ett barn- och ungdomsperspektiv. I takt med att Malmberget avvecklas 
kommer barn och ungdomar som går skola eller är bosatta i Malmberget få sina 
vistelsemiljöer ersatta med nya.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning 

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 m.fl.

Underlag
1. Plankarta.
2. Planbeskrivning.
3. Utlåtande.
4. Miljökonsekvensbeskrivning.
5. Särskild sammanställning.
6. Kommunstyrelsen 2019-05-29 § 255.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag

att godkänna miljökonsekvensbeskrivning 

att godkänna granskningsutlåtande, samt

att anta detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 m.fl.
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§ 103

Föreskrift om den allmänna ordningen enligt ordningslagen
Dnr KS/2019:209

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Föreskrift om den allmänna ordningen enligt ordningslagen,

att upphäva beslut KS/2016:191-0091 2016-05-23 § 125.

Reservation
Lars Alriksson (M), Kjell-Åke Andersson (M), Eva Alriksson (M), Paula Palmqvist (SD) samt 
Erik Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ajournering
kl.11:50-13:00

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. 

Förändringar som är gjorda är att dokumentet har bytt namn till Föreskrift om den 
allmänna ordningen enligt ordningslagen från Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Gällivare kommun. Under ”fyrverkerier och andra pyrotekniska varor” är det ändrat till 
”inom tätorterna Malmberget, Gällivare, Repisvaara och Koskullskulle” från ”inom delar av 
centrala Gällivare, Malmberget och Koskullskulle” när det gäller att det alltid krävs tillstånd 
för pyrotekniska varor förutom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 
20.00 till kl. 01.00 dagen därpå.

Underlagen som hänvisas till i det tidigare dokumentet har också setts över. I det 
dokumentet hänvisas det till underlag som inte alla finns i dokumentsamlingen och de 
saknade kartorna/bilagorna har hämtats från arkivet (underlag 2 och 3). Nya kartor har 
tagits fram i och med att nya områden tillkommit och andra försvunnit. Kartorna kommer 
att finnas på kommunens hemsida för allmänheten. 

I övrigt är mindre strukturella redigeringar i dokumentet gjorda.

Synpunkter har inhämtats från berörda funktioner och dokumentet har varit hos BAS-
gruppen för kvalitetssäkring.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga med föreskrifter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Föreskrift om den allmänna ordningen enligt ordningslagen,

att upphäva beslut KS/2016:191-0091 2016-05-23 § 125.

Underlag
Nya:
1. Föreskrift om den allmänna ordningen enligt ordningslagen.
2. Underlag 1.
3. Underlag 2.
4. Underlag 3.
Gamla:
5. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gällivare kommun.
6. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gällivare kommun (underlag).
7. Underlag 2 Tätortsavgränsning.
8. Underlag 3 Områden med ridförbud. 
9. Underlag 3 fortsättning.
10. Yttrande från BAS-gruppen.
11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 107.
12. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 243.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (MV), Bror Wennström 
(MV), Henrik Ölvebo (MP), Karl-Erik Tailvalsaari (V), David Väyrynen (V), Mattias Liinanki 
(MP) och Birgitta Larsson (S) i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta Föreskrift om den allmänna ordningen enligt ordningslagen,

att upphäva beslut KS/2016:191-0091 2016-05-23 § 125.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Kjell-Åke Andersson (M), Eva Alriksson (M), 
Paula Palmqvist (SD) och Erik Palmqvist (SD)

att anta Föreskrift om den allmänna ordningen enligt ordningslagen med följande 
förändringar, 

att i avsnittet om föreskrifternas tillämpningsområdet, andra stycket inkludera även att 
tillståndspliktig insamling av pengar bör kommunen ges tillfälle att yttra sig,

att lägga till följande avsnitt med följande text: Insamling av pengar – polismyndighetens 
tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, om 
insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
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När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. Passiv 
insamling av pengar får ej ske på områden som framgår av bilaga 4,

att kommunen upprättar en bilaga 4 enligt medskickat kartförslag,

att upphäva beslut KS/2016:191-0091 2016-05-23 § 125.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Tomas Junkkas m.fl. förslag mot Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Tomas Junkkas m.fl. förslag.
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§ 104

Regler mot extern part
Dnr KS/2019:144

Kommunfullmäktige beslutar

att följande beslut upphör att gälla
- kommunfullmäktiges beslut 2008-05-26 § 57 (Gällivare kommuns bolagspolicy)
- kommunfullmäktiges beslut 1995-02-27 § 21 (Gällivare kommuns koncernkonto)
- miljö- och byggnämndens beslut 2007-09-25 § 268 (Riktlinjer för små avloppsanlägg
  ningar för hushållsspillvatten i Gällivare kommun)
- kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 64 (Riktlinjer för användning och uthyrning av 
  kommunala lokaler)
- kommunfullmäktiges beslut 2019-04-15 § 70 (Nya riktlinjer för skolskjuts 2019).

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 berörda dokumenten skett. Synpunkter har 
inhämtats från berörda funktioner. I övrigt är mindre strukturella redigeringar gjorda. 

Dokumentet har varit hos BAS-gruppen för kvalitetssäkring.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt att det finns regler att förhålla sig till.
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att följande beslut upphör att gälla
- kommunfullmäktiges beslut 2008-05-26 § 57 (Gällivare kommuns bolagspolicy)
- kommunfullmäktiges beslut 1995-02-27 § 21 (Gällivare kommuns koncernkonto)
- miljö- och byggnämndens beslut 2007-09-25 § 268 (Riktlinjer för små avloppsanlägg
  ningar för hushållsspillvatten i Gällivare kommun)
- kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 64 (Riktlinjer för användning och uthyrning av 
  kommunala lokaler)
- kommunfullmäktiges beslut 2019-04-15 § 70 (Nya riktlinjer för skolskjuts 2019).
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Underlag
1. Nya-Regler mot extern part.
Gamla:
2. Gällivare kommuns bolagspolicy 2008-05-26 § 57.
3. Gällivare kommuns koncernkonto 1995-02-27 § 21.
4. Riktlinjer avseende upphandling för Gällivare kommun 2016-02-29 § 61.
5. Riktlinjer för små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten i Gällivare kommun 
    2007-09-25 § 268.
6. Riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler 2018-06-18 § 64.
7. Regler beträffande försäljning i kommunens lokaler 1998-08-24 § 148.
8. Riktlinjer för skolskjuts 2019-04-15 § 70.
9. Yttrande från BAS-gruppen.
10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 99.
11. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 244.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

att följande beslut upphör att gälla
- kommunfullmäktiges beslut 2008-05-26 § 57 (Gällivare kommuns bolagspolicy)
- kommunfullmäktiges beslut 1995-02-27 § 21 (Gällivare kommuns koncernkonto)
- miljö- och byggnämndens beslut 2007-09-25 § 268 (Riktlinjer för små avloppsanlägg
  ningar för hushållsspillvatten i Gällivare kommun)
- kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 64 (Riktlinjer för användning och uthyrning av 
  kommunala lokaler)
- kommunfullmäktiges beslut 2019-04-15 § 70 (Nya riktlinjer för skolskjuts 2019).
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§ 105

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 2019-2022
Dnr KS/2019:415

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för kommunstyrelsen,

att gällande reglemente för kommunstyrelsen KS/2018:909 beslutat KF 2018-12-10 § 165 
upphör att gälla 2019-07-01, 

att reviderat reglemente KS/2019:415 träder i kraft 2019-07-01.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya kommunorganisationen, att Gällivare kommuns dokument-
samling håller på att omstruktureras samt att Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
utkommit med nya rekommendationer rörande reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder, har en översyn av kommunstyrelsens reglemente genomförts. 

Utifrån den nya kommunorganisationen har några tillägg gjorts och utifrån SKLs nya 
rekommendationer har en del nya förslag och ändringar lagts in. Därutöver har några 
korrigeringar av tidigare felaktigheter gjorts.

Förslag om att kommunfullmäktige tar ställning till att tillåta sammanträde på distans är 
inlagt i reglementet 27 §. Om kommunfullmäktige antar paragrafen behövs inget separat
beslut i frågan. Ett tillägg om säkerställande av säkerhetskraven vid sammanträde på 
distans har också lagts till i 27 § samt ett förtydligande om när sammanträde på distans 
inte får hållas.

27 § Ordförande kontrollerar kontinuerligt under pågående sammanträde på distans 
att säkerhetskraven på att obehöriga inte kan ta del av ljud- och bildöverföringen hos 
den på distans närvarande mötesdeltagaren upprätthålls. Detta kan t. ex göras genom 
att ordförande kontinuerligt ställer frågor till distansdeltagaren för att försäkrar sig om 
att så sker.

Distansdeltagande kan inte ske i ärenden som ska ha sluten omröstning t ex 
valärenden eller ärenden om anställning.

I reglementets 44 § Utskott och beredning, 11:e och 13:de stycket föreslås en ändring 
utifrån 24 § i reglemente för kommunstyrelsen. I 24 § står: 

24 § Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av kommunstyrelsens leda-
möter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. (6 kap. 23 § KL)
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Förslaget är att med utgångspunkt i 24 § följa samma gällande 44 §.

44 § Utskott eller beredning sammanträder på dag och tid som varje utskott eller 
beredning bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det 
behövs eller när minst en tredjedel av utskottets/beredningens ledamöter begär det. 

Ärenden, där utskott har beslutanderätt, ska hänskjutas till kommunstyrelsen för 
avgörande om minst en tredjedel av utskottets ledamöter begär det. 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen föreligger. 

Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Det finns inga kända konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för kommunstyrelsen,

att gällande reglemente för kommunstyrelsen KS/2018:909 beslutat KF 2018-12-10 § 165 
upphör att gälla 2019-07-01, 

att reviderat reglemente KS/2019:415 träder i kraft 2019-07-01.

Underlag
1. Gällande reglemente för kommunstyrelsen KS/2018:909 beslutat KF 2018-12-10 

§ 165.
2. Jämförelsedokument gällande och förslag till reviderat reglemente för kommun-

styrelsen.
3. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen KS/2019:415.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 97.
5. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 245.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

att anta reglemente för kommunstyrelsen,

att gällande reglemente för kommunstyrelsen KS/2018:909 beslutat KF 2018-12-10 § 165 
upphör att gälla 2019-07-01, 

att reviderat reglemente KS/2019:415 träder i kraft 2019-07-01.
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§ 106

Reglemente för kommunala revisionen
Dnr KS/2019:386

Kommunfullmäktige beslutar

att i § 5 ersätts med: Fullmäktige utser lekmannarevisorer och suppleanter i kommunens 
hel- och delägda bolag samt revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal 
som fastställs för varje företag. Dessa hämtas ur kretsen av kommunala revisorer i 
kommunen på förslag från kommunens revisorer, 

att i § 20 revisorernas rapportering, fjärde raden ersätta meningen som börjar med 
fullmäktiges presidium med: Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning av 
rapporter med svar till fullmäktiges ledamöter,

att för övrigt fastställa reglemente för Gällivare kommuns revisorer, 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 68.

Ärendebeskrivning
Förslag på reglemente för Gällivares kommuns revisorer har tagits fram av kommun-
revisionen. Under föregående år har SKL utkommit med nytt PM och rekommenderande 
skrivningar avseende reglemente för kommunrevisionen. Reglementet ska fastställas av 
kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Ingen påverkan på målgruppen i detta ärende.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att i § 5 ersätts med: Fullmäktige utser lekmannarevisorer och suppleanter i kommunens 
hel- och delägda bolag samt revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal 
som fastställs för varje företag. Dessa hämtas ur kretsen av kommunala revisorer i 
kommunen på förslag från kommunens revisorer, 

att i § 20 revisorernas rapportering, fjärde raden ersätta meningen som börjar med 
fullmäktiges presidium med: Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning av 
rapporter med svar till fullmäktiges ledamöter,

att för övrigt fastställa reglemente för Gällivare kommuns revisorer, 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 68.
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Underlag
1. Reglemente för Gällivare kommuns revisorer.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 106.
3. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 246.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

att i § 5 ersätts med: Fullmäktige utser lekmannarevisorer och suppleanter i kommunens 
hel- och delägda bolag samt revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal 
som fastställs för varje företag. Dessa hämtas ur kretsen av kommunala revisorer i 
kommunen på förslag från kommunens revisorer, 

att i § 20 revisorernas rapportering, fjärde raden ersätta meningen som börjar med 
fullmäktiges presidium med: Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning av 
rapporter med svar till fullmäktiges ledamöter,

att för övrigt fastställa reglemente för Gällivare kommuns revisorer, 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 68.
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§ 107

Kommunfullmäktiges delegation av taxor till kommunstyrelsen
Dnr KS/2019:362

Kommunfullmäktige beslutar

att föreslagna taxor delegeras till kommunstyrelsen för beslut, 

att taxa för konferensrummet Re-form ska ingå i ärendet.

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny organisation i Gällivare kommun behöver kommunfullmäktige besluta 
om vilka taxor som kan delegeras till kommunstyrelsen för beslut.

Nedanstående taxor föreslås delegeras till kommunstyrelsen för beslut:
Skattefinansierad verksamhet
-Taxa för lotteritillstånd
-Taxa för föreningstjänster
-Taxa för kopiering av allmän handling
-Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten
-Taxa för fjärrlåneavgift biblioteken
-Taxa för bildarkivet
-Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser
-Taxa för torghandel
-Taxa för bilbarnstolar
-Taxa för flytvästar
-Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar

Affärsverksamhet
-Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att föreslagna taxor delegeras till kommunstyrelsen för beslut.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 105.
2. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 247.
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar 

att föreslagna taxor delegeras till kommunstyrelsen för beslut, 

att taxa för konferensrummet Re-form ska ingå i ärendet.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta 
Larssons förslag.
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§ 108

Taxa för uthyrning av konferensrum Re-form
Dnr KS/2019:234

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa taxa för konferensrum Re-form enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Informationsanläggningen för samhällsomvandlingen, Re-form, invigdes i januari och är 
belägen i Norrskensgallerian. I  anläggningen finns ett konferensrum för ca 15 personer 
med erforderlig utrustning.

Utvecklingsenheten som har driftansvaret för anläggningen har utarbetat ett förslag till 
taxa för konferensrummet, som avser uthyrning till externa verksamheter. Kommunens 
förvaltningar samt LKAB som medfinansierat anläggningen erlägger ingen hyra.

Hyresintäkterna tillfaller driftkontot för anläggningen för att på så sätt bidra till 
finansieringen av driften.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför intäkter som tillfaller driften av anläggningen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa taxa för konferensrum Re-form enligt förslag.

Underlag
1. Förslag taxa.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 64.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 150.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

att fastställa taxa för konferensrum Re-form enligt förslag.
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§ 109

Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Ytterkläder för personal inom 
kommunal hemtjänst/hemsjukvård
Dnr KS/2018:403

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen då arbete i motionens inriktning är påbörjat,  

att frågan om medel tas upp i budgetprocessen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterar svar på motion gällande ytterkläder för personal inom 
kommunal hemtjänst/hemsjukvården. För att utreda exakta kostnader samt vilka grupper 
det i första hand ska gälla.   

Ekonomiska konsekvenser
Köp jacka 983 kr/st. + köp byxa 477 kr/st. x 190 personer totalt 277 400 kr. 

Hyra jacka 9,18 kr/st. o vecka + hyra byxa 4,45 kr/st. o vecka x 52 veckor/år x 190
personer = 134 664, 40 kr/år i hyra inkl. tvätt. Totat 134 664,40 kr per år. 

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Barn och ungdomars åsikt har därmed inte inhämtats. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen då arbete i motionens inriktning är påbörjat,  

att frågan om medel tas upp i budgetprocessen.

Underlag
1. Utredning.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 108.
3. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 248.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD), Lars Alriksson (M) och 
Fredric Olofsson (MV) i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

att bifalla motionen då arbete i motionens inriktning är påbörjat,  

att frågan om medel tas upp i budgetprocessen.
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§ 110

Motion av Monica Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), 
Marina Eriksson (M), Per Wahlström (M) och Lars Alriksson (M) - Angående utmaningsrätt
Dnr KS/2019:321

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med motivering om att införande av utmaningsrätt innebär en 
handläggning inom kommunen där resurser inklusive kompetens inom bland annat avtal 
och upphandling kommer att tas i anspråk för denna hantering. Under pågående process 
med samhällsomvandlingen behöver kommunens resurser prioriteras för att klara av de 
satsningar som behöver göras inom ramen för detta arbete.

Reservation 
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Motion från moderata samlingspartiet gällande utmaningsrätt har inkommit 2019-02-11. 
Motionärerna framför att Gällivare kommuns uppgift bland annat är att ge kommun-
innevånarna en bra service till så låga kostnader som möjligt och att de medel som 
skattebetalarna bistår med ska användas på ett effektivt sätt. Vidare att en möjlighet att 
nå dit kan vara att ge privata företag, föreningar och anställda rätt att begära att 
kommunen upphandlar verksamhet i konkurrens, en så kallad utmaningsrätt. 
Utmaningsrätt innebär att företag, föreningar och anställda som ser en möjlighet att 
bedriva kommunal verksamhet i alternativ regi ska få en chans att göra det genom en 
begäran att verksamheten upphandlas i konkurrens.

Motionärerna skriver att om ett företag, förening eller anställd ser en möjlighet att driva en 
specifik tjänst eller verksamhet förmånligare än kommunen (med bibehållen eller högre 
kvalitet) ska den intresserade kunna begära att få tjänsten eller verksamheten upphandlad. 
Kommunen ska då inom en bestämd tidsperiod vara tvungen att genomföra en öppen 
anbudsupphandling av tjänsten eller verksamheten. Enligt motionärerna ska kommunen 
alltid ha möjlighet att säga nej om det finns synnerliga skäl emot ett sådant förfarande. 
Vidare att myndighetsutövningar och strategiska ledningsfunktioner inte ska kunna bli 
föremål för utmaning och att verksamhet som redan är utlagd på entreprenad inte berörs 
av utmaning under pågående avtalsperiod. 

Motionärerna yrkar att införa en så kallad utmaningsrätt i Gällivare kommun i enlighet med 
motionens intentioner.

Ekonomiska konsekvenser
Införande av utmaningsrätt skulle innebära ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser i denna fråga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering om att införande av utmaningsrätt innebär en 
handläggning inom kommunen där resurser inklusive kompetens inom bland annat avtal 
och upphandling kommer att tas i anspråk för denna hantering. Under pågående process 
med samhällsomvandlingen behöver kommunens resurser prioriteras för att klara av de 
satsningar som behöver göras inom ramen för detta arbete.

Underlag
1. Motion, 2019-03-11.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 109.
3. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 249.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen med motivering om att införande av utmaningsrätt innebär en 
handläggning inom kommunen där resurser inklusive kompetens inom bland annat avtal 
och upphandling kommer att tas i anspråk för denna hantering. Under pågående process 
med samhällsomvandlingen behöver kommunens resurser prioriteras för att klara av de 
satsningar som behöver göras inom ramen för detta arbete.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)

att bifalla motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Lars Alrikssons och Paula Palmqvists förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 111

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) angående kommunala 
åtgärder för att bevara vår gemensamma miljö genom att förhindra utsläpp av mikro-
plaster
Dnr KS/2018:886

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå första att-satsen gällande att kommunen undersöker möjligheten att minska 
bräddningen av avloppsvatten, med motivering att avloppsnäten i Gällivare kommun har 
en överkapacitet (dimensionerade för 27 000 invånare) och att bräddning inte anses som 
något problem enligt ansvarig förvaltning,

att bifalla andra att-satsen gällande att kommunen informerar våra invånare om hur man 
kan minska utsläpp av mikroplaster,

att bifalla tredje att-satsen gällande att kommunen via upphandling av kläder och tvätt 
säkerställer att utsläpp av mikoplaster förhindras. Motionen bifalls med förtydligande att 
innebörden av ordet förhindras i detta fall innebär att hejdas eller motverkas.

Reservation 
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Motion från moderata samlingspartiet har inkommit 2018-11-05 till Gällivare kommun 
angående kommunala åtgärder för att bevara vår gemensamma miljö genom att förhindra 
utsläpp av mikroplaster. 

Enligt motionärerna utgör utsläpp av mikroplaster ett globalt hot mot jordens livsmiljö. 
Utvecklingen har ökat dramatiskt via konstgräsplaner och syntetiska kläder. Bara mellan 
1992 och 2010 ökade produktionen av syntetfibrer globalt med nära 300 %.

Motionärerna föreslår:

att kommunen undersöker möjligheten att minska bräddningen av avloppsvatten

att kommunen informerar våra invånare om hur man kan minska utsläpp av mikroplaster

att kommunen via upphandling av kläder och tvätt säkerställer att utsläpp av mikoplaster 
förhindras

Ekonomiska konsekvenser
Ändrade krav vid upphandling kan medföra vissa ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn och unga
Eftersom misstankar finns att mikroplast i naturen kan dra till sig miljögifter, finns risk att 
människor i sin tur får i sig detta genom föda. Barn och unga påverkas sannolikt positivt 
om mängden plast i vår natur minskar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå första att-satsen gällande att kommunen undersöker möjligheten att minska 
bräddningen av avloppsvatten, med motivering att avloppsnäten i Gällivare kommun har 
en överkapacitet (dimensionerade för 27 000 invånare) och att bräddning inte anses som 
något problem enligt ansvarig förvaltning,

att bifalla andra att-satsen gällande att kommunen informerar våra invånare om hur man 
kan minska utsläpp av mikroplaster,

att bifalla tredje att-satsen gällande att kommunen via upphandling av kläder och tvätt
säkerställer att utsläpp av mikoplaster förhindras. Motionen bifalls med förtydligande att 
innebörden av ordet förhindras i detta fall innebär att hejdas eller motverkas.

Underlag
1. Motion angående kommunala åtgärder för att bevara vår gemensamma miljö genom 

att förhindra utsläpp av mikroplaster.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 110.
3. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 250.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avslå första att-satsen gällande att kommunen undersöker möjligheten att minska 
bräddningen av avloppsvatten, med motivering att avloppsnäten i Gällivare kommun har 
en överkapacitet (dimensionerade för 27 000 invånare) och att bräddning inte anses som 
något problem enligt ansvarig förvaltning,

att bifalla andra att-satsen gällande att kommunen informerar våra invånare om hur man 
kan minska utsläpp av mikroplaster,

att bifalla tredje att-satsen gällande att kommunen via upphandling av kläder och tvätt 
säkerställer att utsläpp av mikoplaster förhindras. Motionen bifalls med förtydligande att 
innebörden av ordet förhindras i detta fall innebär att hejdas eller motverkas.

Lars Alriksson (M) yrkar

att bifalla motionen.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Mattias Liinankis förslag.
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§ 112

Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M), Per 
Wahlström (M) och Marina Eriksson (M) - Att möjliggöra anläggandet av ett högre 
bostadshus, på kvarteret Brushanen, som en signalbyggnad vid porten till Gällivare
Dnr KSst/2019:76

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att utreda ett 
arktiskt bad som en ersättning för utomhuspoolen i Malmberget på kv. Brushanen.

Reservation 
Lars Alriksson (M) och Eva Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
lagt förslag.

Ajournering
Kl.14:50-15:10.

Ärendebeskrivning
Motion av Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M), per 
Wahlström (M) och Marina Eriksson (M) har inkommit till Gällivare kommun 2019-01-14. 
Motionärerna yrkar på att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en detaljplan som 
möjliggör anläggandet av ett högre bostadshus på kvarteret Brushanen.

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutade 2019-02-12 § 26 att 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda ett arktiskt bad på kv. Brushanen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att utreda ett 
arktiskt bad som en ersättning för utomhuspoolen i Malmberget på kv. Brushanen.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 251.

Yrkande
Karl-Erik Tailvalsaari (V) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP), David Väyrynen 
(V), Magnus Johansson (S), Jeanette Wäppling (V), Mats Rantapää (S) och Birgitta 
Larsson (S) i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att utreda ett 
arktiskt bad som en ersättning för utomhuspoolen i Malmberget på kv. Brushanen.
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Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M)

att bifalla motionen och att uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en detaljplan som 
möjliggör ett högre bostadshus på kvarteret Brushanen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Karl-Erik Tailvalsaaris m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
fullmäktige har beslutat i enlighet med Karl-Erik Tailvalsaaris m.fl. förslag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  37  (54)

2019-06-10
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 113

Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV), Bror Wennström (MV) och 
Gun Isaxon (MV) - Nya villkor för Östra Malmberget
Dnr KS/2018:992

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med hänvisning till att förhandlingar redan pågår mellan LKAB och 
Gällivare kommun i enlighet med motionärernas intentioner.

Reservation 
Fredric Olofsson (MV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV), Bor Wennström (MV) och 
Gun Isaxon (MV), gällande nya villkor för östra Malmberget har inkommit 2018-12-10 
till Gällivare kommun.

Motionärerna framhåller att samhällsomvandlingen har satt fart bl a är stora delar av 
västra Malmberget under avveckling och en utveckling av nya bostadsområden pågår. 
Detta har varit möjligt eftersom Gällivare kommun och LKAB träffade ett samarbetsavtal 
2012-04-10. Detta samarbetsavtal omfattar endast västra Malmberget och en liten del av 
östra Malmberget. Resterande del av östra Malmberget skall enligt samarbetsavtalet vara 
kvar och utvecklas till en attraktiv boende- och vistelsemiljö och vidmakthålla viktiga 
samhällsfunktioner. 

Sedan detta avtal tecknades har förutsättningarna förändrats för östra Malmberget. 
Mark- och miljödomstolen fastslog att 2015 att den yttre miljöpåverkan var större än det 
LKAB förutsåg. Detta har inneburit att LKAB har påbörjat förvärv av fastigheter inom ett 
utökat område i östra Malmberget, vilket innebär att utvecklingsområdet avsevärt minskar 
i omfång. Problem uppstår för att vidmakthålla samhällelig service, skola förskola, eftersom 
underlaget för dessa verksamheter minskar. Boende upplever störningar i VA leveransen 
samt i form av vibrationer från sprängningar och seismiska händelser.

Gällivare kommun har fört en dialog med boende inom det område i östra Malmberget som 
enligt LKAB:s planer inte skulle bli föremål för inlösen. Den samlade uppfattningen från 
dessa dialoger var att huvuddelen önskade sälja sina fastigheter till LKAB under samma 
ekonomiska premisser som gäller för de fastigheter som är belägna inom de områden som 
LKAB anser som avvecklingsområden.

Motionärerna anser att kommunfullmäktige skall besluta att Gällivare kommun aktivt 
verkar för att dels samarbetsavtalet görs om gällande östra Malmberget, innebärande att 
resterande, hela östra Malmberget blir ett avvecklingsområde samt dels att de fastighets-
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ägare som blir berörda erbjuds samma ekonomiska villkor som inom övriga avvecklings-
områden.

Bakgrund 
Förhandlingar pågår mellan LKAB och Gällivare kommun om en utökning av 
avvecklingsområdet för östra Malmberget. Förhandlingarna påbörjades i början på 2018. 
LKAB:s 
önskemål är att avvecklingsområdet utökas i östra Malmberget. Detta önskemål innebär en 
kraftig minskning av det område som enligt samarbetsavtalet skulle utgöra ett 
utvecklingsområde. Gällivare kommuns inställning till denna kraftiga minskning av 
utvecklingsområdet a är att hela östra  Malmberget skall betraktas som ett 
avvecklingsområde. Detta i sin tur innebär att de fastighetsägare som blir berörda skall 
erbjudas samma ekonomiska upp-görelse som gäller för fastigheter som är belägna inom 
avvecklingsområden enligt sam-arbetsavtalet. Ersättning skall även utgå för kommunal 
infrastruktur och verksamhets-lokaler.

Ekonomiska konsekvenser
Nya investeringar innebär löpande kostnader.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya verksamhetslokaler är positivt för barn och ungdomars verksamheter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att förhandlingar redan pågår mellan LKAB och 
Gällivare kommun i enlighet med motionärernas intentioner.

Underlag
1. Motion, 2018-12-10.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-05-07 § 73.
3. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 252.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

att avslå motionen med hänvisning till att förhandlingar redan pågår mellan LKAB och 
Gällivare kommun i enlighet med motionärernas intentioner.

Fredric Olofsson yrkar 

att bifalla motionen.

Propositionsordning 
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Ordförande ställer Birgitta Larsson och Lars Alrikssons förslag mot Fredric Olofssons förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larsson och Lars Alrikssons förslag.
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§ 114

Kommunfullmäktiges delgivningar
Dnr KS/2019:21, KS/2018:956, KS/2019:54, KS/2019:55, KS/2019:460

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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§ 115

Entledigande av ledamot i barn- och utbildningsnämnden
Dnr KS/2018:740

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna entledigande av Roger Adermalm (SD) från uppdraget som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Roger Adermalm (SD) har inkommit med en avsägelse för uppdraget som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Roger Adermalm (SD) från uppdraget som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden.

Underlag
1. Avsägelse.
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§ 116

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

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna entledigande av Roger Adermalm (SD) från uppdraget som ersättare i 
miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Roger Adermalm (SD) har 2019-05-20 inkommit med en avsägelse från uppdraget som 
ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden för mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Roger Adermalm (SD) från uppdraget som ersättare i 
miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Underlag
1. Avsägelse.
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§ 117

Val av ombud till Malmfältens kraftverk, 2019-2022
Dnr KS/2018:793

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Karl-Erik Taivalsaari (V) till ombud i Malmfältens kraftverk AB, 2020-2022.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av ombud till Malmfältens kraftverk AB.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 183.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att välja Karl-Erik Taivalsaari (V) till ombud i Malmfältens kraftverk AB, 2020-2022.
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§ 118

Val till vakant plats för ledamot i TOP Bostäder AB
Dnr KS/2018:805

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Eric Palmqvist (SD) till ledamot i TOP Bostäder AB för mandatperioden 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av ledamot till vakant plats för Sverigedemokraterna i TOP Bostäder AB för 
mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut
att välja Eric Palmqvist (SD) till ledamot i TOP Bostäder AB för mandatperioden 2019-2022.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 179.
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§ 119

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

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Peter Fjellström (V) till ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden för 
mandatperioden 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden efter Margareta Höyås 
(V) för mandatperioden 2019-2022.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2019-03-11 § 45.
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§ 120

Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden
Dnr KS/2018:740

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Daniel Berglund (SD) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden för mandat-
perioden 2019-2022. 

Ärendebeskrivning
Föreligger val av ledamot till barn- och utbildningsnämnden efter Roger Adermalm (SD).

Förslag till beslut
att välja Daniel Berglund (SD) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden för mandat-
perioden 2019-2022. 
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§ 121

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

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Daniel Berglund (SD) till ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden för 
mandatperioden 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden efter Roger Adermalm 
(SD).

Förslag till beslut
att välja Daniel Berglund (SD) till ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden för 
mandatperioden 2019-2022.
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§ 122

Fyllnadsval av revisorsersättare till TOP Bostäder AB
Dnr KS/2018:806

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Katarina Nilsson (M) till revisorsersättare för TOP Bostäder AB under mandat-
perioden 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-04 § 23 godkändes entledigande av 
Emil Karlsson (M) från uppdraget som kommunal revisor. 

Då de kommunala revisorerna även är revisorer för de kommunala bolagen, föreligger 
fyllnadsval av revisorsersättare till TOP Bostäder AB för mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut
Gällivare kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta

att välja Katarina Nilsson (M) till revisorsersättare för TOP Bostäder AB under mandat-
perioden 2019-2022.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2019-02-04 § 23.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  49  (54)

2019-06-10
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 123

Fyllnadsval av revisorersättare till Gällivare Energi AB
Dnr KS/2018:758

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Bernt Nordgren (M) till revisorsersättare för Gällivare Energi AB under mandat-
perioden 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-04 § 23 godkändes entledigande av 
Emil Karlsson (M) från uppdraget som kommunal revisor. 

Då de kommunala revisorerna även är revisorer för de kommunala bolagen, föreligger 
fyllnadsval av revisorsersättare till Gällivare Energi AB för mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut
Gällivare kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta

att välja Bernt Nordgren (M) till revisorsersättare för Gällivare Energi AB under mandat-
perioden 2019-2022.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2019-02-04 § 17.
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§ 124

Fråga  av Eva Alriksson (M) - Har kommunen kontroll på sin konst
Dnr KS/2019:481

Kommunfullmäktige beslutar

att anse frågan besvarad.

Ärendebeskrivning
Eva Alriksson (M) har till kommunstyrelsens ordförande inkommit med en fråga avseende 
om kommunen har kontroll på sin konst. 

Frågan besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 10 juni 2019.

Underlag
1. Fråga.
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§ 125

Interpellation av Eric Palmqvist (SD) angående oljetankar i Sjöparken
Dnr KS/2019:431

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Eric Palmqvist (SD) har inkommit med en interpellation avseende oljetankar i Sjöparken

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 kommunfullmäktiges sammanträde.
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§ 126

Interpellation av Eva Alriksson (M) angående lärarsituationen i Gällivare kommuns 
grundskolor inför ht -19
Dnr KS/2019:482

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Eva Alriksson (M) har inkommit med en interpellation angående lärarsituationen i Gällivare 
kommuns skolor inför ht -19.

Jenny Johansson-Jänkänpää,  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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§ 127

Interpellation av Eva Alriksson (M) angående skrivelse från Malmsta intresseförening
Dnr KS/2019:483

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Eva Alriksson (M) har inkommit med en interpellation angående skrivelse från Malmsta 
intresseförening.

Kommunstyrelsens ordförande utarbetar ett skriftligt svar som tillställs kommunfull-
mäktiges 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 kommunfullmäktigesammanträde.
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§ 128

Inkomna motioner
Dnr KS/2019:24

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna över motionerna till kommunstyrelsen för handläggning.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger följande motion;

Motion av Bror Wennström (MV), Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och Gun 
Isaxon (MV) – Säkerställande av en framtida god natur och miljö i kommunen. 
KS 2019:467.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 10 juni 2019 inkom följande motioner;

Motion av Paula Palmqvist (SD), Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD) och Rory Blom 
(SD) – Angående restaurering av backhoppan på Dundret KS/2019:522 1011

Motion av Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Dick Sundström (M), Monika Nordvall 
(M), Benny Blom (M), Lars Alriksson (M), Kjell-Åke Andersson (M) – Angående elektroniska 
körjournaler. KS/2019:521 1011

Motion av Marina Eriksson (M), Katinka Sundqvist Apelqvist (M) – Angående rekrytering av 
personal till Gällivare kommun. KS/2019:520 1011. 

Underlag
1. Motion Malmfältens Väl.


