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 KS/2009:43 - 101 

 
§ 187 
Information från Barn-, utbildning- och kulturnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för lämnad information, samt 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid dagens kommunfullmäktige sammanträde informerar chefen för barn- utbildning- 
och kulturförvaltningen Kjell Wallgren, verksamhetscontroller Magnus Svensson och 
kvalitetsutvecklare Monica Lindqvist om barn- utbildning- och kulturnämndens verk-
samhet. Bland annat informeras om verksamhetsplan för kommande år, ekonomi och 
personalansvar. 
 
Informationen pågår mellan 10.40-11.20. 
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KS/2009:44 - 007 

 
§ 188 
Information från revisorerna  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för lämnad information. 
 
Bakgrund 
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde redovisar ordförande för revisorerna, 
Lennart Hagstedt, om genomförd förstudie av Gällivare kommuns åtagande i och spons-
ring av World cup 2008. Lennart Hagstedt redovisar även den genomförda förstudien 
som är gjord på äldres läkemedelanvändning på särskilda boenden. Revisorerna genom-
för just nu följande revisioner; föreningsbidrag, externt finansierade projekt, styrning 
och rutiner om arbetstidsbestämmelsens tillämpning för lärare och pedagoger, regleverk 
och riktlinjer för fastighetsförsäljning och uthyrning m.m., styrning och kontroll av 
AMA’s verksamhet och styrning och kontroll av det miljömässiga hållbarhetsarbete på 
kommunens bolag.  
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§ 189 
Delgivningar  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Delgivningar 
1.  KS/2009:555  042 
Barn- Utbildning och kulturnämnden 2009-09-20 § 147, delårsbokslut 2009. 
 
2.  KS/2008:602  622 
Matlaget i Gällivare AB 2009-10-09 § 84, Utvärdering av Cook and Chill med brukar-
nas och matlagets synpunkter. 
 
3. KS/2009:385  104 
Remissvar den 29 september 2009 till Kammarkollegiet rörande Sweco Eurofutures 
utredning ”Regionkommuner i norra Sverige”. 
 
4. KS/2009:516  012 
Kommunstyrelsen 2009-10-12 § 248, ang plan för pandemisk influensa Gällivare kom-
mun. 
 
5.  KS/2009:517  012 
Kommunstyrelsen 2009-10-12 § 249, Risk- och sårbarhetsanalys pandemi. 
 
6.  KS/2009:557  104 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 9 oktober 2009 utsett Henry Strömberg (s) till 
ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Johan Johansson (s). 
 
7. KS/2009:632  104 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 13 november 2009 utsett Ilona Hermerth (fp) till 
ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Gunilla Peterson (fp). 
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8.  KS/2009:633  104 
   
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 13 november 2009 utsett Benny Karlberg till ny 
ledamot i Kommunfullmäktige efter Yvonne Bergmark Bröske (fp). 
 
9. KS/2008:481  612 
Länsrätten i Norrbottens län har den 19 oktober 2009 meddelad i dom att inte bifalla 
överklagat beslut gällande Gymnasiesamverkan – LKF. 
 
10. KS/2009:186  752 
Rapportering i enlighet med bestämmelserna i 28 f-h §§ LSS. 
 
11.  KS/2009:185  752 
Rapportering i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 6 f-h §§ SoL. 
 
12. KS/2009:249  107 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 23 oktober 2009 beslutat om avregistrering av Gälli-
vare kommuns näringslivsstiftelse. 
 
13. KS/2009:570  104 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 23 oktober 2009 meddelat att man inte kunde 
utse någon ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Mats Koppari (s). 
 
14. KS/2009:600  110 
Kommunstyrelsens ordförande har den 2 november 2009 jml delegation yttrat sig till 
Länsstyrelsen Norrbotten ang kommunens indelning i valdistrikt enligt 4 kap. 17 § val-
lagen (2005:837). 
 
15. KS/2009:654  108 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 november 2009 beslutat i ärende, ang skrivelse 
angående klagomål gällande godmanskap. Ärendet avslutas utan åtgärd. 
 
16. KS/2009:652  259 
Företrädare av namninsamling har den 16 november 2009 inkommit med en skrivelse 
ang: Krav om akut kommunalt agerande i ”krissituation”. 
 
17. KS/2009:600  110 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 17 november 2009 beslutat om ändrad valdistriktsin-
delning i Gällivare kommun. 
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18. KS/2009:655  109 
Vågbrytaren – riksförening mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning har i november 
2009 skickat en skrivelse till alla Sveriges kommuner ang strålning. 
 
19. KS/2009:583 007 
Kommunstyrelsen 2009-11-16 § 283, Revisionens granskning av delårsrapport per 
2009-08-31. 
 
20. KS/2009:49 107 
Lapplands kommunalförbunds sammanträdesprotokoll 2009-11-03. 
 
21.    KS/2009:43  101 
Vid dagens sammanträde informerar Lars Albinsson om projektet Nya Gällivare. 
 
22.    KS 2009:482  140 
Vid dagens sammanträde svarar kommunstyrelsens ordförande på medborgarfråga från 
Hakkas utvecklingsgrupp ang. Hakkas badhus och skola. 
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 KS/2009:83 - 003 

 
§ 190 
Ändring av Riktlinjer för användande av bygdemedel  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Riktlinjer för användning av bygdemedel, 
 
att därmed upphör kommunfullmäktiges beslut 1992-12-14 § 149 samt 2004-01-26 § 11 
att gälla. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
En översyn av Riktlinjer för användning av bygdemedel har gjorts med anledning av 
fördelning av arbetsuppgifter. Ansökan om bygdemedel skickas till Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Länsstyrelsen översänder därefter ärendet till Gällivare kommun för 
yttrande. Utvecklingsenheten hos Gällivare kommun hanterar frågor gällande bygdeme-
del/regleringsmedel men i riktlinjerna står Nämnd- och utredningsenheten som ansvarig 
för utarbetande av förslag till yttranden till Länsstyrelsen. För att underlätta arbetet med 
de ansökningar som kommer in måste ansvarsfrågan rättas till.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar att ta ställning till.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att anta Riktlinjer för användning av bygdemedel, 
att därmed upphör kommunfullmäktiges beslut 1992-12-14 § 149 samt 2004-01-26 § 11 
att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för användning av bygdemedel, gällande fr.o.m. 2004-02-10. 
2. Förslag till förändringar för Riktlinjer för användning av bygdemedel. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 220, 2009-09-14. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12 § 245. 
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 KS/2009:537 - 042 

 
§ 191 
Delårsrapport 2009-08-31 Koncernen Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att på sidan 7 i delårsbokslutet under rubriken framtida utveckling ändra till ”är de bud-
geterande resultaten på en tillfredsställande nivå utifrån de ekonomiska förutsättningar-
na som global finanskris och lågkonjunktur inneburit.”   
 
att i övrigt lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per 2009-08-31. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
att på sidan 7 i delårsbokslutet under rubriken framtida utveckling ändra till ”är de bud-
geterande resultaten på en tillfredsställande nivå utifrån de ekonomiska förutsättningar-
na som global finanskris och lågkonjunktur inneburit.”   
 
att i övrigt lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delårsbokslut 2009-08-31. 
2. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-09-28. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12 § 253. 
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 KS/2009:545 - 001 

 
§ 192 
Sammanträdesplan 2010 för kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige för år 2010, samt  
 
att en extra sammanträdesdag planeras in tisdagen den 16 november 2009. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktiges sammanträden under 2010 har upprättats 
enligt följande: 
 
Måndag den 25 januari 
Måndag den 8 mars  
Måndag den 12 april 
Måndag den 14 juni 
Måndag den 18 oktober 
Måndag den 15 november 
Måndag den 13 december 
 
Förslag till beslut 
att anta upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige för år 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesplan 2010. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 278. 
 
Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s) i enlighet med kom-
munstyrelsens förslag samt att en extra sammanträdesdag planeras in tisdagen den 16 
november 2009. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stig 
Erikssons m.fl. förslag.  
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 KS/2009:569 - 006 

 
§ 193 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2010  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att annons om uppgift och tid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2010 ska 
införas i Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottens Kuriren,  
 
att kommunfullmäktiges kungörelse i sin helhet ska införas under kommunens rubrik 
Gellivare Nyheter, Kometen, samt på kommunens hemsida www.gellivare.se. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 5 kap § 10, ska kommunfullmäktige besluta om i vilka ortstid-
ningar kommunfullmäktiges annons ska införas. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att annons om uppgift och tid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2010 ska 
införas i Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottens Kuriren,  
 
att kommunfullmäktiges kungörelse i sin helhet ska införas under kommunens rubrik 
Gellivare Nyheter, Kometen, samt på kommunens hemsida www.gellivare.se. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2009-10-08. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 252. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 285. 
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 KS/2009:540 - 406 

 
§ 194 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena för år 2010  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena blir oförändrad för år 
2010. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste 
tas i varje nämnd tillsammans med budget. Nuvarande taxa har godkänts av kommun-
fullmäktige den 7 december 2006, § 933 att gälla från 1 januari 2007. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena blir oförändrad för år 
2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens protokoll, 2009-10-01 § 362. 
2. Förslag till ny taxa. 
3. Gällande taxa.  
4. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 09:53. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 254. 
6. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 286. 
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 KS/2009:543 - 406  

 
§ 195 
Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen för år 2010  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen upphör då verksamheten övergått till 
annan myndighet. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste 
tas i varje nämnd tillsammans med budget. Nuvarande taxa har fastställts av kommun-
fullmäktige § 206/2004, reviderad av kommunfullmäktige § 135/2005. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen upphör då verksamheten övergått till 
annan myndighet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens protokoll, 2009-05-28 § 173. 
2. Gällande taxa.  
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 255. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 287. 
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 KS/2009:542 - 406 

 
§ 196 
Plan- och bygglovtaxa för miljö- och byggnämndens verksamhet år 2010  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att plan- och bygglovtaxan för miljö- och byggnämndens verksamhet blir oförändrad för 
år 2010.  
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund  
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste 
tas i varje nämnd tillsammans med budget. Nuvarande taxa har godkänts av kommun-
fullmäktige den 27 augusti 2007, § 131 att gälla från 1 januari 2008.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att plan- och bygglovtaxan för miljö- och byggnämndens verksamhet blir oförändrad för 
år 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens protokoll, 2009-05-28 § 174. 
2. Gällande taxa. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 256. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 288. 
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 KS/2009:541 - 406 

 
§ 197 
Taxa för verksamhet enligt miljöbalken för år 2010  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, fastställd av 
kommunfullmäktige § 104/2008, med följande förändring: 
 
 avseende prövning av dispensansökan från vad kommunfullmäktige föreskrivit 

angående hämtning och tömning av enskilda tankar, slam-, fett- eller oljeavskilja-
re, (sid 10) under rubriken ”Avfall och producentansvar” –  handläggningstid 2 h 
reduceras till 1 h med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.  

 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste 
tas i varje nämnd tillsammans med budget. Nuvarande taxa är fastställd av kommun-
fullmäktige § 104/2008, och gäller från och med 1 januari 2009. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, fastställd av 
kommunfullmäktige § 104/2008, med följande förändring: 
 
 avseende prövning av dispensansökan från vad kommunfullmäktige föreskrivit 

angående hämtning och tömning av enskilda tankar, slam-, fett- eller oljeavskilja-
re, (sid 10) under rubriken ”Avfall och producentansvar” –  handläggningstid 2 h 
reduceras till 1 h med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.  

 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens protokoll, 2009-02-05 § 463. 
2. Gällande taxa. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 257. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 289. 
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 KS/2009:383 - 406 

 
§ 198 
Renhållningstaxa 2010  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att renhållningstaxan för 2010 är oförändrad. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-09-03 § 187 att återemittera rubricerat ärende för 
framtagande av kriterier och riktlinjer för tillämpning av taxan. Service- och teknikför-
valtningen har förtydligat hur grunderna i taxan ska användas och ytterligare informa-
tion finns att hämta i det förslag till reviderad avfallsplan och renhållningsordning för 
Gällivare kommun som förvaltningen utarbetat.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning, 
 
att anta den föreslagna renhållningstaxan, 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-09-03 § 187.  
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2009-10-09. 
3. Renhållningstaxa 2010, 2009-05-06. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 258. 
5. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-11-10 § 169. 
6. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 290. 
 
Yrkande 
Frank Öqvist (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) att renhållningstaxan 
för 2010 ska vara oförändrad. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Frank Öqvists m.fl. yrkande under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Frank 
Öqvists m.fl. förslag till beslut. 
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 KS/2009:549 - 450  

 
§ 199 
Förslag till ny renhållningsordning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet ska återremitteras för att anpassas till den nya taxan. 
  
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Förslag till ny renhållningsordning har utarbetats av service- och teknikförvaltningen. 
Förslaget har varit utställt under perioden fjärde augusti till första september och kunnat 
granskas på Gällivare kommuns hemsida, intranätet och i kommunhusets reception. 
Synpunkter har inkommit från ett par privatpersoner, miljö- och byggkontoret i Gälliva-
re och Länsstyrelsen. Synpunkterna har beaktats och finns redovisade i sin helhet i bila-
ga 5 i renhållningsordningen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till ny renhållningsordning, 
 
att anta förslaget till ny renhållningsordning och att ordningen börjar gälla från 1 januari 
2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-09-22 § 147. 
2. Förslag till ny renhållningsordning för Gällivare kommun.  
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 259. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 291. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att ärendet ska återremitteras för att anpassas till den nya 
taxan. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet avgörs vid dagens samman-
träde.Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktig har beslutat att 
återremitterat ärendet. 
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 KS/2009:535 - 730 

 
§ 200 
Nytt reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reglementet för Rådet för funktionshinderfrågor, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 1996-04-29 § 77 därmed upphör att gälla. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog den 29 april 1996 § 77 reglemente för handikapprådet.  
 
De ändringar som ska göras är att ordet handikapp ändras till funktionsnedsättning re-
spektive funktionshinder. Sammansättningen i rådet ska ändras till att Handikapp-
organisationerna utser 7 representanter: Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) 
6 ledamöter, De Handikappades Riksförbund (DHR) 1 ledamot. Detta för att 
Synskadades Riksförbund idag tillhör HSO. Meningen ”Till rådet adjungeras en 
politiker från direktionen för Gällivare sjukvårdsdistrikt” ska strykas då rådet ej har haft 
någon representant därifrån de sista tre åren. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar  
Inga förändringar som berör barn i reglementet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglementet för Rådet för funktionshinderfrågor, 
att kommunfullmäktiges beslut 1996-04-29 § 77 därmed upphör att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-10-09. 
2. Rådet för funktionshinderfrågors protokoll 2009-09-24 § 23. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 260. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 292. 
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 KS/2009:572 - 003 

 
§ 201 
Revidering av service- och tekniknämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå upprättat förslag till reglemente för service- och tekniknämnden, 
 
att kommunfullmäktiges beslut den 2009-01-26 § 8 därmed fortsätter att gälla. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Rubricerat ärende handlar om beslutet i kommunplanen för verksamhetsperioden 2010 
— 2012, att service- och tekniknämnden ska ges delegation att fatta beslut om smärre 
förändringar i taxor som är inom nämndens affärsverksamhet och också taxor där pris-
justeringarna grundar sig på index, som avtalsparter varit överens. 
 
Service- och tekniknämnden har vid sammanträde 2009-05-19 § 104, tillstyrkt förvalt-
ningens förslag att införa beslutet i reglementet och föreslagit kommunfullmäktige att 
besluta om en revidering av reglementet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremit-
terat ärendet med förslaget att rätten att fatta beslut i taxefrågor ska regleras i delega-
tionsordningen. 
 
Skillnaden mellan att nämndens beslutanderätt i frågan, ska återfinnas i reglementet 
eller i delegationsordningen är inte av någon större betydelse. Båda alternativen ger den 
effekt som efterfrågats vad gäller snabbare och smidigare taxejusteringar. Den formella 
skillnaden är att ett beslut som tas med delegation ska delges den nämnd som beslutat 
om delegationen inom en viss tid. Beslut som tas som en effekt av ansvaret i reglemen-
tet behöver däremot inte delges den som beslutat om reglementet. Frågan handlar kan-
ske mer om, den ställning och det beslutsmandat som service- och tekniknämnden ska 
ha i förhållande till marknaden och de privata aktörerna. 
 
Service- och teknikförvaltningen har inte utarbetat något nytt förslag i frågan eftersom 
båda alternativen ger den effekt som efterfrågats och lämnar således öppet för nämnden 
att fatta beslut i frågan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har vissa ekonomiska konsekvenser för kommunen. Bland annat kan taxor 
och/eller avgifter inom nämndens affärsverksamhet bli mer effektiva. Också de tax 
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or/avgifter som regleras med index kommer att bli effektivare och framförallt följa de 
överenskommelser som parterna tecknat avtal om. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå upprättat förslag till reglemente för service- och tekniknämnden, 
 
att kommunfullmäktiges beslut den 2009-01-26 § 8 därmed fortsätter att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-09-22 § 149. 
2. Reviderat reglemente för service- och tekniknämnden. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 261. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 293. 
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 KS/2009:554 - 003 

 
§ 202 
Revidering av barn-, utbildning- och kulturnämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera reglementet för barn- utbildning- och kulturnämnden enligt förslag, 
 
att revideringen gäller från och med den 1 januari 2010, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2009-01-26 § 9 därmed upphör att gälla. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 30 mars 2009 § 30 beslutat bl a att 
anta förslaget enligt slutrapport 5 juni 2008 "Samverkan mellan gymnasieskolan i Gälli-
vare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala" om gemensam gymnasieorganisation med en an-
svarig gymnasienämnd inom Lapplands kommunalförbund, samt att avsedd inriktning 
för start av den nya gymnasieorganisationen ska vara den 1 januari 2010.  
 
Med anledning av ovan nämnda beslut innebär detta en förändring inom barn-, utbild-
ning- och kulturnämnden genom att verksamheten för gymnasiet förs över till Lapp-
landsgymnasiet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera reglementet för barn- utbildning- och kulturnämnden enligt förslag, 
 
att revideringen gäller från och med den 1 januari 2010, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2009-01-26 § 9 därmed upphör att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-09-29 § 151. 
2. Förslag till revidering av reglemente för barn- utbildning- och kulturnämnden. 
3. Gällande reglemente. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 264. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 294.  
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 KS/2009:505 - 001 

 
§ 203 
Översyn av överförmyndarverksamhetens organisation  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inrätta en överförmyndarnämnd fr.o.m. nästa mandatperiod, 
 
att arvodesreglementet för Gällivare kommun revideras vid upprättande av en överför-
myndarnämnd,  
 
att reglementet för överförmyndarnämnden gäller från och med 2011-01-01, 
 
att reglementet för överförmyndarverksamheten gäller fram till och med 2010-12-31. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av överförmyndarverksamhetens organisa-
tion ska göras för att bedöma om verksamheten lämpligast bör fullgöras av en ensam 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsen beslutade att översynen 
bör ske i en arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska kostnaderna beror helt på om överförmyndarverksamheten ska bestå av 
en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.  
 
De ekonomiska kostnaderna av vad en ensam överförmyndarverksamhet kostar samt 
den potentiella kostnaden av en överförmyndarnämnd som redovisats i utredningen re-
sulterade inte i några större skillnader. Överförmyndarens verksamhet redovisade år 
2008 en kostnad på 1 028 000 kronor och den potentiella beräkningen av vad en över-
förmyndarnämnd skulle kunna komma att kosta blev 1 031 838 kronor. Skillnaden blev 
3 838 kronor.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att inrätta en överförmyndarnämnd fr.o.m. nästa mandatperiod, 
 
att arvodesreglementet för Gällivare kommun revideras vid upprättande av en överför-
myndarnämnd,  
 
att reglementet för överförmyndarnämnden gäller från och med 2011-01-01, 
 
att reglementet för överförmyndarverksamheten gäller fram till och med 2010-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-10-09. 
2. Arvodesreglemente för Gällivare kommun (Bilaga 1: Beloppsbilaga och Bilaga 2: 
Arvodesgrupper). 
3. Yttrande från Överförmyndaren. 
4. Reglemente för överförmyndarnämnd. 
5. Reglemente för överförmyndarverksamhet. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 263. 
7. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 295. 
 
Yrkande  
Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars 
Alrikssons förslag. 
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 KS/2009:254 - 011 

 
§ 204 
Översyn av Program för kommuntäckande översiktsplan för Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta slutversionen av Program för kommuntäckande översiktsplan, 
 
att godkänna upprättad samrådsredogörelse daterad 2009-10-15, 
 
att ny kommuntäckande översiktsplan skall tas fram, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa organisation för översiktsplanearbetet. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommuntäckande översiktsplan är antagen 1991-09-30. Enligt plan- och 
bygglagen skall alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som aktualitetsförklaras av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. För delar av kommunen, och då främst tätor-
terna, kan denna plan sedan fördjupas och preciseras. En kommuntäckande översikts-
plan ska vara vägledande för kommunens planering för mark och vatten för de närmaste 
15-20 åren. 
 
Översiktsplanen fyller tre viktiga funktioner i kommunen och kan använda som: 
 

1. Vision för kommunens framtida utveckling 
2. Vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut 
3. Ett instrument för dialogen mellan stat och kommun beträffande de allmänna in-

tressena och riksintressena 
 
Planen är vägledande, men inte juridiskt bindande. Den är tyngre än andra beslutunder-
lag genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn och 
ska ge myndigheter och enskilda vägledning vid framtida beslut som rör mark, vatten 
och bebyggelse.  
 
Då planen är ett viktigt beslutunderlag är det angeläget att den hålls aktuell. Enligt plan- 
och bygglagen ska kommunfullmäktige ta ställning till planens aktualitet minst en gång 
per mandatperiod. Skulle då fullmäktige konstatera att planen är inaktuell bör beslutet  
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bli att göra en översyn av planen och samtidigt anta ett program och en tidplan för dessa 
arbeten. Översiktsplanen bör därför utformas på sådant sätt att den är lätt att uppdatera. 
 
Ett program för kommuntäckande översiktsplan har upprättats och kommunstyrelsen 
beslutade 2009-05-25 § 91att programmet skall skickas ut på remiss till berörda.  
 
Förslaget till planprogram har varit ute på remiss tiden juni till oktober 2009. Planpro-
gramhandlingarna har skickats ut till myndigheter, företag och intressegrupper. 
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse daterad 
2009-10-15. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att anta slutversionen av Program för kommuntäckande översiktsplan, 
 
att godkänna upprättad samrådsredogörelse daterad 2009-10-15, 
 
att kommunfullmäktige beslutar att ny kommuntäckande översiktsplan skall tas fram, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa organisation för översiktsplanearbetet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Program för kommuntäckande översiktsplan. 
2. Remisslista. 
3. Samrådsredogörelse. 
4. Kommunledningskontorets skrivelse, 2009-10-14. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 262. 
6. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 296. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  340 (359) 
 
 2009-12-07 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:50 - 003 

 
§ 205 
Arbetsordning för kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättad arbetsordning för kommunfullmäktige med följande förändringar: 
 

27 § Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt 
till ett kort inlägg på en minut två gånger för ett genmäle med anledning av vad en ta-
lare anfört, replik. 
 
32 § Två gånger per år ska icke färdigbehandlade motioner redovisas till kommun-
fullmäktige. Redovisningen ska göras på något av kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden under andra och fjärde kvartalet.  

 
att kommunfullmäktiges beslut 1992-01-27 § 3 samt 2004-01-26 § 3 upphör att gälla, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2008-02-04 § 5 (Dnr: KS/2007:186 -009) om Rutiner 
för handläggning av motioner omarbetas för att aktualiseras. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
En översyn har gjorts av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättad arbetsordning för kommunfullmäktige med följande förändringar: 
 

27 § Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt 
till ett kort inlägg på en minut två gånger för ett genmäle med anledning av vad en ta-
lare anfört, replik. 
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32 § Två gånger per år ska icke färdigbehandlade motioner redovisas till kommun-
fullmäktige. Redovisningen ska göras på något av kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden under andra och fjärde kvartalet.  

 
att kommunfullmäktiges beslut 1992-01-27 § 3 samt 2004-01-26 § 3 upphör att gälla, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2008-02-04 § 5 (Dnr: KS/2007:186 -009) om Rutiner 
för handläggning av motioner omarbetas för att aktualiseras. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.  
2. Arbetsordning för kommunfullmäktige, gällande fr.o.m. 1992-03-01. 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2004-01-26, § 3. 
4. Kommunfullmäktiges beslut 1992-01-27 § 3. 
5. Yttrande från kommunfullmäktiges presidium. 
6. Kommunfullmäktiges beslut 2008-02-04 § 5. 
7. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 297. 
8. Kommunfullmäktiges protokoll 2008-02-04 § 5. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) i enlighet med förslag 
till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer 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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 KS/2009:553 - 041 

 
§ 206 
Budget 2010 Lapplandsgymnasiet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta budget för Lapplands Gymnasiet för år 2010, 
 
att fullfölja de påbörjade avvecklingarna av gymnasieprogram enligt tidigare fattade 
beslut, 
 
att reglera budgeten i enlighet med ändringar av kostnader som förekommer fram till 
den 31 december 2009, bl.a. arbetsgivaravgiften. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se bilaga 2. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 30 mars 2009 § 30 beslutat bl a att 
anta förslaget enligt slutrapport 5 juni 2008 "Samverkan mellan gymnasieskolan i Gälli-
vare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala" om gemensam gymnasieorganisation med en an-
svarig gymnasienämnd inom Lapplands kommunalförbund, samt att avsedd inriktning 
för start av den nya gymnasieorganisationen ska vara den 1 januari 2010. 
 
Med anledning av ovan nämnda beslut ska medel från barn- utbildning- och kultur-
nämndens gymnasieverksamhet föras över till Lapplands Gymnasium. Barn- utbildning- 
och kulturnämndens arbetsutskott har den 15 september 2009 § 139 beslutat att uppdra 
till barn- utbildning- och kulturförvaltningen att till nämndens sammanträde den 29 sep-
tember 2009 se över hur mycket medel som ska föras över från barn- utbildning- och 
kulturnämndens gymnasieverksamhet till Lapplands Gymnasium. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på budgetens utfall kan det få ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Lapplands Gymnasiums budget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta budget för Lapplands Gymnasiet för år 2010, 
 
att fullfölja de påbörjade avvecklingarna av gymnasieprogram enligt tidigare fattade 
beslut, 
 
att reglera budgeten i enlighet med ändringar av kostnader som förekommer fram till 
den 31 december 2009, bl.a. arbetsgivaravgiften. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-09-29 § 148. 
2. Förslag till överföring av medel till Lapplandsgymnasiet 2010. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 265. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 298. 
 
Yrkande 
Börje Johansson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Börje Johanssons förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med Börje Johanssons förslag.  
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 KS/2009:39 - 107 

 
§ 207 
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) - Utredning om att göra TOP bostäder AB och 
Gällivare Värmeverk AB till en egen nämnd eller tillhöra en befintlig  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad eftersom motionärens frågeställningar bedöms kunna besva-
ras inom ramen för utredningen om förutsättningar för en samlad kommunkoncern 
(KS/2009). 
 
Bakgrund 
Sven-Erik Nilsson anför i motion inkommen den 26 januari 2009 att kommunfullmäkti-
ge ska uppdra åt kommunstyrelsen att utreda om det finns fördelar med att den verk-
samhet som TOP-bostäder AB och Gällivare Värmeverk AB bedriver sker i nämnds- 
och förvaltningsform, samt att utreda om deras verksamhet i så fall ska utgöra en egen 
nämnd eller införlivas i den befintliga nämndsorganisationen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 mars 2009 § 57, KS 2009.156, att 
föreslå att kommunstyrelsen beslutar att utreda hur en samlad kommunkoncern kan ska-
pas, att vid fördel för kommunen att skapa en äkta kommunkoncern även se över hur 
kvarvarande delar av teknisk förvaltning inom kommunen kan inordnas under detta, att 
se över hur nämndsorganisationen bör anpassas till denna organisation samt att se över 
utvecklings- och samordningsmöjligheter, teknisk utveckling och påverkan från externa 
faktorer, t.ex. vindkraftsutbyggnad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 april 2009 att återemittera ärendet om utredning om 
förutsättningar för en samlad kommunkoncern för att se om förevarande motion kan 
samordnas med denna utredning. 
 
De frågor motionären ställer bedöms kunna besvaras inom ramen för utredningen om 
förutsättningar för en samlad kommunkoncern (KS/2009:156). 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom frågorna i förevarande motion bedöms kunna utredas inom ramen för utred-
ning av förutsättningar för en samlad kommunkoncern (KS/2009:156) bedöms det inte 
uppkomma några större kostnader för kommunen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det bedöms inte finnas några konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad eftersom motionärens frågeställningar bedöms kunna besva-
ras inom ramen för utredningen om förutsättningar för en samlad kommunkoncern 
(KS/2009). 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Sven-Erik Nilsson angående utredning om att gör TOP-bostäder AB och 
Gällivare Värmeverk AB till en egen nämnd eller tillhöra en befintlig. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-01-26 § 22. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-08-10. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 267. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 300. 
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 KS/2009:611 - 102 

 
§ 208 
Nominering av ledamöter till Lapplands kommunalförbunds gymnasienämnd  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Börje Johansson (s), Lena Lindberg (s), Jan Holma (s) och Karl-Erik Taivalsaari (v) 
nomineras till ordinarie ledamöter i Lapplands kommunalförbunds gymnasienämnd, 
 
att Eva Eriksson (s), Mikael Nilsson (s), Lennart Landström (s) och Lisett Singström (v) 
nomineras till ersättare i Lapplands kommunalförbunds gymnasienämnd. 
 
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) deltar ej i 
beslutet. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet, då kallelse till valberedningen inte 
skickats ut. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har att utse fyra ledamöter samt fyra ersättare till Lapplands kom-
munalförbunds gymnasienämnd. 
 
Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll 2009-12-07 § 12. 
 

Yrkande 
Siv Vågman (s) yrkar att Börje Johansson (s), Lena Lindberg (s), Jan Holma (s) och 
Karl-Erik Taivalsaari (v) nomineras till ordinarie ledamöter till Lapplands kommunal-
förbunds gymnasienämnd. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag. 
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Yrkande 2 
Siv Vågman yrkar att Eva Eriksson (s), Mikael Nilsson (s), Lennart Landström (s) och 
Lisett Singström (v) nomineras till ersättare i Lapplands kommunalförbunds gymnasie-
nämnd. 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag. 
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 KS/2009:667 - 104 

 
§ 209 
Fyllnadsval av ledamot i särskild beredning för revisorernas budget  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Ove Haarala (v) utses till ledamot i särskild beredning för revisorernas budget. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet då en ur oppositionen bör ingå i den sär-
skilda beredningen för revisorernas budget. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har att utse ledamot till särskild beredning för revisorernas budget.  
 
Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll 2009-12-07 § 13. 
 

Yrkande 
Siv Vågman (s) yrkar att Ove Haarala (v) utses till ledamot i särskild beredning för revi-
sorernas budget. 
  
Propositionsordning  
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag. 
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 KS/2009:668 - 104 

 
§ 210 
Fyllnadsval av nämndeman vid Gällivare Tingsrätt   
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Sven-Erik Nilsson (v) utses nämndeman vid Gällivare Tingsrätt. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har att utse nämndeman vid Gällivare Tingsrätt. 
 
Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll 2009-12-07 § 14. 
 

Yrkande 
Siv Vågman (s) yrkar att Sven-Erik Nilsson (v) utses nämndeman vid Gällivare Tings-
rätt. 
  
Propositionsordning  
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag. 
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 KS/2009:634 - 104 

 
§ 211 
Begäran om entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäkti-
ges valberedning - Yvonne Bergmark Bröske  
 
Beslut 
Kommunfullmäktig beslutar  
 
att entlediga Yvonne Bergmark Bröske (fp) från uppdrag som ordinarie ledamot i kom-
munfullmäktiges valberedning. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Yvonne Bergmark Bröske (fp) har inkommit med begäran om entledigande från upp-
drag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.  
 
Beslutsunderlag 

1. Begäran om entledigande.  
2. Valberedningens protokoll 2009-12-07 § 15. 
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 KS/2009:639 - 104 

 
§ 212 
Fyllnadsval av ordinarie ledamot i kommunfullmäktiges valberedning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Benny Karlberg (fp) utses till ordinarie ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.  
 
Beslutsunderlag 

1. Nominering. 
2. Valberedningens protokoll 2009-12-07 § 16.  

 
Yrkande 
Siv Vågman (s) yrkar att Benny Karlberg (fp) utses till ordinarie ledamot i kommun-
fullmäktiges valberedning. 
  
Propositionsordning  
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag. 
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 KS/2009:707 - 104 

 
§ 213 
Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Ilona Hermerth (fp) utses till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.  
 
Beslutsunderlag 

1. Nominering. 
2. Valberedningens protokoll 2009-12-07 § 17  

 
Yrkande 
Siv Vågman (s) yrkar att Ilona Hermerth (fp) utses till ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning. 
  
Propositionsordning  
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag. 
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 KS/2009:635 - 104 

 
§ 214 
Begäran om entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen - 
Yvonne Bergmark Bröske  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Yvonne Bergmark Bröske (fp) från uppdrag som ordinarie ledamot i kom-
munstyrelsen. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Yvonne Bergmark Bröske (fp) har inkommit med begäran om entledigande från upp-
drag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

1. Begäran om entledigande. 
2. Valberedningens protokoll 2009-12-07 § 18. 
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 KS/2009:637 - 104 

 
§ 215 
Fyllnadsval av ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Gunilla Peterson (fp) utses till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

1. Nominering. 
2. Valberedningens protokoll 2009-12-07 § 19.  

 
Yrkande 
Siv Vågman (s) yrkar att Gunilla Peterson (fp) utses till ordinarie ledamot i kommunsty-
relsen. 
  
Propositionsordning  
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag. 
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 KS/2009:581 - 001 

 
§ 216 
Interpellation av Fredric Olofsson (skp) - Ungdomsrådet och ungdomskonsulentens 
organisationstillhörighet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt 
svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter 
och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Fredric Olofsson (skp). 
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s). 
 
Beslutsunderlag. 

1. Interpellation av Fredric Olofsson (skp). 
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 KS/2009:589 -- 106 

 
§ 217 
Interpellation av Bror Wennström (skp) - frågor om lokalstyrgruppen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt 
svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter 
och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp). 
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s). 
 
Beslutsunderlag. 

1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
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 KS/2009:674 - 043 

 
§ 218 
Interpellation av Bror Wennström (skp) - Budget i balans 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt 
svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter 
och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp). 
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande, Tommy Nyström (s). 
 
Beslutsunderlag. 

1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
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 KS/2009:686 - 101 

 
§ 219 
Interpellation av Bror Wennström (skp) - Helhetslösning för Malmfälten  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt 
svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter 
och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp). 
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström 
 
Beslutsunderlag 

1. Interpellation av Bror Wennström. 
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 KS/2009:158  

 
§ 220 
Motioner 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) deltar ej i beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde presenterades följande motioner: 
 
Motion av Jeanette Wääpling (v) och Karl-Erik Taivalsaari (v) ang Drive- in idrott, 
Spontan idrott (Dns 2009:698/812) 
 
Motion av Jeanette Wääpling (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Iris Dimitri (v) och Tycko 
Lehto (v) ang Äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat (Dns 2009:697/730) 
 
Motion av Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) 
ang nybyggnation av flerfamiljshus på Forshedenområdet (Dns 2009:696/219) 
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Partideklaration!
Till kommunfullmäktige 7 dec 2009

S.K.P-kommunisterna kommer inte att delta i debatten och heller inte i dom es u som avs
ärenden som finns i dagens föredragningslista. Anledningen är den korta förberedelsetid som vi fått
till förfogande att förbereda oss till dagens sammanträde.
Den arroganta och nonchalanta attityd som kommunstyrelsen i egenskap av förberedande organ till
sin uppdragsgivare kommunfullmäktige, saknar motstycke i modern tid. Utan har stora likheter med
dom politiska förhållanden som rådde innan den allmänna rösträtten genomfördes år 1921 är
påtaglig.
November månads planerade kommunfullmäktige ställdes in på grund av ärendebrist. En månad
efteråt, idag så finns det ärenden som omfattar ca.. 600 sidor och väger drygt 1 kilo, detta
omfattande material skall vi kommunfullmäktige ledamöter sätta in oss i på 2 dagar.
Konkret: Dagens K.F-handlingar rymdes inte igenom brevinkastet, utan fanns att hämta på postens
utlämningsställen, vi visste inte vad postens "avi" avsåg för material.
För SKP:s del hämtades K.F. Handlingarna torsdag 3 dec.2009, partiet samlades samma torsdag
k1.18.00 för genomgång av det omfattande materialet som ganska snart visade sig vara helt
ornöjligt,om vilka frågor som eventuellt borde vara föremål för förtydliganden av resp. nämnds
sakkunskap som heller inte fanns tillgänglig på grund av den stundande helgen.

Kommunstyrelsens arroganta förhållanden är inte riktat enbart gentemot kommunfullmäktige utan
även till nämnderna där uppmärksammade av hopp skett på grund av bristande informations och
påverkans möjligheter saknas.
Denna partideklaration avser även som reservation till dom beslut som dagens kommunfullmäktige
beslutar, och skall följa med som bilaga till dagens sammanträdes protokoll. SKP överväger att
lämna in en överklagan till Länsrätten om ovanämnda förhållanden.

  -
SKP. Bror Wennström e.u.

Gällivare 09 12 07

Drr

GÄLLIVARE KOMMUN

2739 -12- 07
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2009-12-07 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § §  §  §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter 

Alriksson, Lars  M N         

Hedström, Monica M N         

Alriksson, Eva M N         

Lantto, Sune  M N         

Liljergren, Per-Åke  M F         

Josefsson, Ingrid  M N         

           

Pohjanen, Margareta S N         

Holmgren, Klas S F         

Nyström, Tommy S N         

Vågman, Siv S N         

Henriksson, Göte S N         

Poromaa, Rita                        N till 17.10 § 218 S N         

Eriksson, Per S F         

Lindberg, Wania S N         

Johansson, Börje S N         

Zetterqvist, Marita  S N         

Åhlén, Maria                         N till 16.30 § 218 S N         

Normark, Ulf  S N         

Larsson, Birgitta  S N         

Axelsson, Roland  S N         

Eriksson, Gunnel  S N         

Sehlberg, Berne  S N         

Eriksson, Eva S N         

Tina, Kent  S N         

Sandvärn, Brittmari S N         

           

Karlberg, Benny Fp N         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2009-12-07 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § §  §  §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter 

Eriksson, Stig  V N         

Wäppling, Jeanette V N         

Taivalsaari, Karl-Erik  V N         

Dimitri, Iris                          N från 15.00 § 199 V N         

Lehtipalo, Henrik  V N         

Sundqvist-Apelqvist, Kathinka V F         

Nilsson, Sven-Erik                N till 15.50 § 217 V N         

Lehtipalo, Ann-Christin V N         

Lehto Tycko  V F         

           

Henricsson, Margareta  NS N         

Nordgren, Bernt NS N         

Nordgren, Lena  NS F         

           

Wennström, Bror SKP N         

Olofsson, Fredrik  SKP N         

           

Johansson, Alf  SD F         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2009-12-07 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § §  §   §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare 

Nilsson, Fredrik  M T         

Sundqvist, Stefan  ej valbar M F         

Ahlberg, Anna-Karin  M F         

           

Öqvist, Frank                           N till 17.00 § 218 S T         

Hjortfors, Lis-Mari S F         

Nilsson, Mikael S F         

Israelsson, Lena S F         

Lass, Bernd S F         

Andrieu, Serge S F         

Nirlén, Roland S T         

Mosesson, Jonny S F         

Henry Strömberg S F         

           

Hermerth, Ilona                                  N till 16.20 FP N         

Elvegård, Mona FP F         

           

Abrahamsson, Ingela  V F         

Brandebo, Botolf  V T         

Singström, Lisette  V F         

Söderberg, Erland V T         

Haarala, Ove T till 15.00 § 198, T från 15.50 §218 V T         

           

Krigsman, Tommy NS T         

Henricsson, Anna, ej valbar NS F         

           

Isaxon, Gun                                      N från 10.40 SKP N         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2009-12-07 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § §  §   §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare 

Rose-Marie Carlsson SKP N         

           

           

           

           

           

           

           

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:          
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