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Socialnämndens investeringsbudget 2017, plan 2018-2019  

§ 152 248 
Socialnämndens taxor 2017  

§ 153 250 
Socialnämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019  
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§ 162 270 
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§ 163 271 
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§ 164 272 
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§ 165 273 
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§ 135 
 
Godkännande av dagordning 

 
KS/2016:220   101 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna dagordningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om godkännande av dag-
ordning. 
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§ 136 
 
Information från Gällivare kommuns revisorer 

 
KS/2016:18   007 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
I revisorernas reglemente § 21 ska revisorerna löpande redovisa resulta-
tet av sin granskning till fullmäktige. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information. 
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§ 137 
 
Information om samhällsomvandlingen 

 
KS/2016:19   100 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar 
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om det aktuella lä-
get gällande samhällsomvandlingen. 
 
Lennart Johansson informerar; 
- Detaljplan kulturbyggnadsområde 
- Utvecklingsplan Sandviken 
- Programarbete äldreboende II 
- Samordnad daglig verksamhet/Ombyggnation Forsen 
- Ny förskola mellanområdet Program-/skissarbete 
- Detaljplan förskola 
- Is- och evenemangsarena 
- Sjöparken parkområde 
- Gemensamma exploateringsprojekt LKAB 
- Utvecklings-/detaljplan Repisvaara 
- Exploatering Repisvaara södra 
- Huvudvattenledning Repisvaara 
- Detaljplan Vägmästaren/del av Överläraren 
- Detaljplan Gällivare 12:59 
- Detaljplan Repisvaara Norra (LKAB) 
- Bostadsexploatering Kommunalhemmet ca 90 bostäder 
- Detaljplan för Vassara 10 
- Exploateringsprojekt Silfwerbrandshöjden 
- Detaljplan Andra sidan 
- Vård- och omsorgsboende Forsgläntan 
- Boende socialt stöd Strandvillan 
 
Underlag 
1. Presentation. 
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§ 138 
 
Antagande av detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, 
samt del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet 

 
KS/2016:245   214 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, 
 
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt 
del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet. 
 
Ajournering kl. 11.00-11.40, kl. 12.00-13.30. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot  
beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar  
för att möjliggöra en nybyggnad av en Is- och evenemangsarena i  
Gällivare tätort. Is- och evenemangsarenans huvudsyfte är att möjliggöra 
idrottsverksamhet då avvecklingen av Malmberget innebär att den  
befintliga ishallen måste rivas. Byggnaden ska vara multifunktionell och 
till exempel kunna användas vid större event. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-08 § 160 att detaljplanearbetet 
ska påbörjas. 
 
Förslag till detaljplan har under perioden 29 april till och med 22 maj 
ställts ut för granskning. 
 
Inkomna yttranden föranleder ingen väsentlig ändring av planförslaget 
efter granskning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En exploatering av ishall/evenemangshall kommer att medföra kostnader 
för framtagande av detaljplan, projektering samt uppförande och drift av 
anläggningen.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Föreslaget av placering av ishall/evenemangshall bidrar till positiva effek-
ter för barn och ungdomar, då centrumnära aktiviterer, mötesplatser och 
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utbud förstärks. Behovet av en ny ishall är idag stort då befintlig ishall är 
i dåligt skick. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, 
 
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt 
del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet. 
 
Underlag 
1. Plankarta. 
2. Planbeskrivning. 
3. Granskningsutlåtande. 
4. Miljökonsekvensbeskrivning. 
5.1. PM Geoteknik Systemhandling. 
5.2. MUR Systemhandling. 
5.3. G-10-1-101. 
5.4. G-10-2S-101. 
5.5. G-10-2S-102. 
5.6. Bilaga 1_1 Siktanalyser. 
5.7. Bilaga 1_2 Rutinundersökning torv. 
5.8. Bilaga 2 Rapport provgropar. 
5.9. PM Kommentarer grundläggning. 
6. PM Dagvatten. 
7. PM Trafikutredning Gällivare Roslingsvägen. 
8. Samrådsredogörelse. 
9. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 167. 
 
Yrkande   
Henrik Ölvebo (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V), 
Karl-Erik Taivalsaari (V), Katinka Sundqvist Apelqvist (V), Pernilla  
Fagerlönn (V), Henrik Lehtipalo (V), David Väyrynen (V), Ann-Christine 
Lehtipalo (V), Lars Alriksson (M), Bror Wennström (MaV), Fredric  
Olofsson (MaV) och Bernt Nordgren (NS)  
 
att godkänna granskningsutlåtandet, 
 
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt 
del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet. 
 
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Paula Lohiniva (SD) och 
Eric Palmqvist (SD)  
 
att avslå utlåtande samt 
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att avslå att anta detaljplan för del av Gällivare 76.1, del av Sjöjungfrun 
2, samt del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparks-
området, 
 
att ett annat lämpligt område utses, ex Stationsområdet, 
 
att Sjöparksområdet utvecklas som ett grönområde/Folkets parkområde. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebo m.fl. förslag mot Birgitta Larsson m.fl. 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Henrik 
Ölvebo m.fl. förslag. 
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§ 139 
 
Tilläggsbudgetering inom barn-, utbildning- och kulturnämnden 

 
KS/2016:417   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera barn-, utbildning- och kulturnämnden med  
375 000 kr i driftbudget 2016 för att säkerställa garanterad under- 
visning i grundskolan ht 2016, 
 
att tilläggsbudgetera barn-, utbildning- och kulturnämnden med  
625 000 kr i driftbudget 2016 för att säkerställa behoven i förskole-
klass/fritidshem ht 2016, 
 
att medel tas från verksamhet 941 Ks förfogande drift (återstår innan  
beslut 1 874 tkr.) till ansvar 60010, verksamhet 4012 och aktivitet 626. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträde 2016-03-15  
§ 37 beslutades att nämnden uppdrar åt barn-, utbildning- och kultur-
förvaltningen att inkomma med en skrivelse i syfte att beskriva proble-
matiken gällande den ekonomiska situationen kopplat till resursfördel-
ningen inom förskoleklass och fritidsverksamhet läsåret 2016/2017.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen beskriver de ekonomiska  
konsekvenserna i den separata skrivelsen till nämndens sammanträde 
den 19 april 2016.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen beskriver konsekvenserna för 
barn och unga i den separata skrivelsen till nämndens sammanträde den 
19 april 2016.  
 
Förslag till beslut    
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tilläggsbudgetera barn-, utbildning- och kulturnämnden med  
375 000 kr i driftbudget 2016 för att säkerställa garanterad under- 
visning i grundskolan ht 2016, 
 
att tilläggsbudgetera barn-, utbildning- och kulturnämnden med  
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625 000 kr i driftbudget 2016 för att säkerställa behoven i förskole-
klass/fritidshem ht 2016, 
 
att medel tas från verksamhet 941 Ks förfogande drift (återstår innan  
beslut 1 874 tkr.) till ansvar 60010, verksamhet 4012 och aktivitet 626. 
 
Underlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-19 § 62. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 128. 
3. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 173. 
 
Yrkande   
Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS) och 
Laila Furskog (S) 
 
att tilläggsbudgetera barn-, utbildning- och kulturnämnden med  
375 000 kr i driftbudget 2016 för att säkerställa garanterad under- 
visning i grundskolan ht 2016, 
 
att tilläggsbudgetera barn-, utbildning- och kulturnämnden med  
625 000 kr i driftbudget 2016 för att säkerställa behoven i förskole-
klass/fritidshem ht 2016, 
 
att medel tas från verksamhet 941 Ks förfogande drift (återstår innan  
beslut 1 874 tkr.) till ansvar 60010, verksamhet 4012 och aktivitet 626. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Eva Alriksson m.fl. förslag. 
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§ 140 
 
Förordnande av Gällivare flygplats som en Service of General Economic 
Interest (SGEI) 

 
KS/2016:478   533 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta SGEI-förklaring för Gällivare flygplats i enlighet med den  
officiella handlingen, beslutsbilaga 1. Förordnandet gäller i tio år från  
och med kommunfullmäktiges beslutsdatum, 
 
att beslutet delges Trafikverket för kännedom. 
 
Ärendebeskrivning 
Från och med 2016-04-01 gäller, som ett nytt villkor för bidrag enligt 
förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser, att 
Gällivare flygplats omfattas av ett förordnande i enlighet med Europeiska 
kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december om tillämpningen 
av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på 
statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas 
vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta SGEI-förklaring för Gällivare flygplats i enlighet med den  
officiella handlingen, beslutsbilaga 1. Förordnandet gäller i tio år från  
och med kommunfullmäktiges beslutsdatum, 
 
att beslutet delges Trafikverket för kännedom. 
 
Underlag 
1. Fastställande i form av officiell handling av Gällivare Flygplats. 
2. Bilaga 1. 
3. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 174. 
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Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  
 
att anta SGEI-förklaring för Gällivare flygplats i enlighet med den  
officiella handlingen, beslutsbilaga 1. Förordnandet gäller i tio år från  
och med kommunfullmäktiges beslutsdatum, 
 
att beslutet delges Trafikverket för kännedom. 
 
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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§ 141 
 
Motion av Nina Eriksson (S), Erik Johansson (S), Johannes Sundelin (S) 
och Claes Danell (S) - Utbildning och nätverk för unga politiker 

 
KS/2015:809   104 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till att det saknas resurser inom 
kommunledningskontoret för att genomföra en utbildning riktad till unga 
politiker i enlighet med Politikerakademins utbildningsserie. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot be-
slutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit 2015-12-14 från Nina Eriksson (S), Erik Johansson 
(S), Johannes Sundelin (S), samt Claes Danell (S) angående utbildning 
och nätverk för unga politiker. Man föreslår i motionen att Gällivare 
kommun genomför en utbildningsserie med samma grundtanke som  
Politikerakademin med start 2016 och avslutning innan valet 2018.  
Vidare vill man att utbildningsserien riktar sig till människor under 45 år 
som antingen har ett politiskt uppdrag, eller som är intresserad av att  
efter valet 2018 åta sig ett politiskt uppdrag. Platser till utbildningen ska 
fördelas i proportion till valresultatet 2014 och partierna ska själva utse 
kandidater. 
 
Politikerakademin som motionärerna hänvisar till handlar om en satsning 
som Norrbottens läns landsting har gjort under 2013-2014 i syfte att ge 
yngre norrbottningar goda förutsättningar att förbereda sig, gå in i och 
behålla politiska förtroendeuppdrag. Politikerakademin har varit utformad 
som en kvalificerad utbildning med åtta träffar samt ett studiebesök hos 
Sveriges Riksdag. Innehållet i utbildningen har bland annat handlat om 
Norrbottens historia, politisk systemteori, kommunal ekonomi och sam-
hällsekonomi samt hur kommuner och landsting styrs, organiseras och 
administreras. Föreläsare har varit forskare och experter från bland annat 
Luleå tekniska universitet. 
 
Bedömning 
Utifrån personella och övriga ekonomiska resurser som krävs för att  
anordna och bekosta en utbildningsserie typ Politikerakademin så är  
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bedömningen att en sådan utbildning inte kan planeras/genomföras inom 
ramen för de resurser som finns inom kommunledningskontoret.
  
Ekonomiska konsekvenser 
Bedömningen är att en utbildningsserie typ Politikerakademin med kvali-
ficerade föreläsare/utbildare innebär kostnader om minst 200 tkr. 
  
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att det saknas resurser inom 
kommunledningskontoret för att genomföra en utbildning riktad till unga 
politiker i enlighet med Politikerakademins utbildningsserie. 
 
Underlag 
1. Motion angående utbildning och nätverk för unga politiker. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 129. 
3. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 175. 
 
Yrkande   
Erik Johansson (S) yrkar med instämmande av Nina Eriksson (S) och  
Birgitta Larsson (S) 
 
att Gällivare kommun genomför en utbildningsserie med samma grund-
tanka som politikerakademin, med start 2016 och avslutning innan valet 
2018, 
 
att utbildningsserien riktar sig till människor under 45 år som antingen 
har ett politiskt uppdrag, eller som är intresserad av att efter valet 2018 
åta sig ett politiskt uppdrag, 
 
att partierna själva utser kandidaterna och att platserna fördelas i propo-
sition till valresultatet 2015. 
 
Eric Palmqvist (SD) yrkar 
 
att Gällivare kommun genomför en utbildningsserie med samma grund-
tanka som politikerakademin, med start 2016 och avslutning innan valet 
2018, 
 
att utbildningsserien riktar sig till människor under 45 år som antingen 
har ett politiskt uppdrag, eller som är intresserad av att efter valet 2018 
åta sig ett politiskt uppdrag, 
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att partierna själva utser kandidaterna. 
 
Bror Wennström (MaV) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M), 
Jeanette Wäppling (V) 
 
att avslå motionen med hänvisning till att det saknas resurser inom 
kommunledningskontoret för att genomföra en utbildning riktad till unga 
politiker i enlighet med Politikerakademins utbildningsserie. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Erik Johanssons m.fl. förslag mot Eric Palmqvists  
förslag mot Bror Wennström m.fl. förslag till beslut under proposition.  
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Bror Wennström m.fl. förslag. 
 
 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  231  (281) 
   
 
 

2016-06-20  
 

 
   

 
 

   
  

 

 Kommunfullmäktige     
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 142 
 
Motion av Paula Lohiniva (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Motorgård i  
Gällivare/Malmberget 

 
KS/2015:351   829 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bedömningen är att dom idag verksamma föreningarna som bedriver 
motorverksamheter är tillfreds med de lokaler och anläggningar man  
förfogar över idag. Dessa lokaler/anläggningar är väl tillgodosedda för 
den verksamhet inklusive ungdomsverksamhet som respektive förening 
bedriver. Föreningarna har möjlighet till bidrag med upp till 50 % (Ny- 
och tillbyggnad av föreningsanläggningar) till restaurering av sina befint-
liga lokaler, 
 
att motionen därmed avslås. 
 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att undersöka kostnad 
och möjlighet till att öppna en motorgård i Gällivare samt att ungdomar 
tillfrågas och får känna sig delaktiga. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konsta-
terat att lämplig lokal inte finns tillgängligt i nuvarande fastighets-
/lokalbestånd.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nyinvestering liksom eventuell tanke på kommunalt driven motorgård 
med dito driftkostnader för ändamålet finns inte med i driftbudget för 
2016 eller investeringsbudgeten för planperioden 2016-2018. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kommunens ungdomsråd har inte aktualiserat behovet enligt motionens 
intentioner. 
 
Förvaltningen gör vidare bedömningen att de i dag verksamma förening-
arna som bedriver motorverksamheter känner sig tillfreds med de lokaler 
och anläggningar man förfogar över idag. Dessa lokaler/anläggningar är 
väl tillgodosedda för den verksamhet inklusive ungdomsverksamhet som 
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respektive förening bedriver. Föreningarna har möjlighet till bidrag med 
upp till 50 % (Ny- och tillbyggnad av föreningsanläggningar) till restaure-
ring av sina befintliga lokaler.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bedömningen är att dom idag verksamma föreningarna som bedriver 
motorverksamheter är tillfreds med de lokaler och anläggningar man  
förfogar över idag. Dessa lokaler/anläggningar är väl tillgodosedda för 
den verksamhet inklusive ungdomsverksamhet som respektive förening 
bedriver. Föreningarna har möjlighet till bidrag med upp till 50 % (Ny- 
och tillbyggnad av föreningsanläggningar) till restaurering av sina befint-
liga lokaler, 
 
att motionen därmed avslås . 
 
Underlag 
1. Motion. 
2. Kommunfullmäktige 2015-11-09 § 167. 
3. Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 263. 
4. Service- och tekniknämnden 2016-04-19 § 92. 
5. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 177. 
 
Yrkande   
Eric Palmqvist (SD) yrkar  
 
att bifalla motionen. 
 
Lars Alriksson (M) yrkar  
 
att bedömningen är att dom idag verksamma föreningarna som bedriver 
motorverksamheter är tillfreds med de lokaler och anläggningar man  
förfogar över idag. Dessa lokaler/anläggningar är väl tillgodosedda för 
den verksamhet inklusive ungdomsverksamhet som respektive förening 
bedriver. Föreningarna har möjlighet till bidrag med upp till 50 % (Ny- 
och tillbyggnad av föreningsanläggningar) till restaurering av sina befint-
liga lokaler, 
 
att motionen därmed avslås. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Eric Palmqvists förslag mot 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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§ 143 
 
Delgivningar 

 
KS/2014:546   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
1. KS 2016:222/041  
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 19 april 2016 § 59 på  
delegation antagit följande taxor för 2017; 
Taxa för försäljning av måltidskuponger till personal inom barn-, utbild-
ning- och kulturförvaltningen. 
Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten. 
Taxa för fjärrlåneavgift inom biblioteksverksamheten. 
Taxa för bildarkivet. 
Taxa för upprättande av originalbetyg. 
 
2. KS 2016:209/041 
Kommunstyrelsen har den 18 april 2016 § 125 på delegation antagit  
följande taxor för 2017; 
Taxa för lotteritillstånd. 
Taxa för föreningstjänster, kopiering. 
Taxa för kopiering av allmän handling. 
 
3. KS 2016:218/041 
Miljö- och byggnämnden har den 21 april 2016 § 41 och 42 på delegation 
antagit följande taxor för 2017; 
Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt LSO och LBE. 
Taxa för brandskyddskontroll och sotning. 
 
4. KS 2016:227/041 
Service- och tekniknämnden har den 19 april 2016 § 81 på delegation 
antagit följande taxor för 2017; 
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser. 
Taxa för räddningstjänsten extern service. 
Taxa för torghandel. 
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar. 
 
5. KS 2016:231/041 
Socialnämnden har den 19 april 2016 § 57 på delegation antagit följande 
taxor för 2017; 
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Taxa för tillfällig dödsboförvaltning. 
Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten. 
Taxa för boende vid studier på annan ort. 
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen. 
 
6. KS 2016:53/104 
Miljöpartiet de Gröna har den 12 maj 2016 inlämnat verksamhets-
berättelse för 2015. 
 
7. KS 2016:53/104 
Norrbottens Sjukvårdsparti har den 16 maj 2016 inlämnat verksamhets-
berättelse för 2015. 
 
8. KS 2016:32/107 
Malmfältens Folkhögskola Kiruna har den 27 maj 2016 inlämnat verk-
samhetsberättelse med bokslut 2015. 
 
9. KS 2016:53/104 
Malmfältens Väl har den 31 maj 2016 inlämnat verksamhetsberättelse för 
2015. 
 
10. KS 2016:29/107 
Lapplands Kommunalförbunds protokoll 2016-04-29. 
 
11. KS 2014:546/102 
Länsstyrelsen Norrbotten har 2 juni 2016 beslutat om ny ledamot och  
ersättare efter Anna-Carin Hogeland Heneskär för tiden 2 juni 2016 till 
och med 14 oktober 2018. 
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§ 144 
 
Interpellation av Eric Palmqvist (SD) - Missförhållanden i den  
pedagogiska miljön inom skolan 

 
KS/2016:460   620 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Eric Palmqvist (SD) har inkommit med en interpellation om missför-
hållanden i den pedagogiska miljön inom skolan. 
 
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får 
ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Inter-
pellationen besvaras vid dagens sammanträde. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens ordförande Eva Alriksson (M) har 
utarbetat ett skriftligt svar som har tillställts kommunfullmäktiges leda-
möter och ersättare. 
 
Underlag 
1. Interpellation. 
2. Interpellationssvar. 
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§ 145 
 
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 

 
KS/2014:614   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Berndt Lass (S) till ersättare i socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Jari Törmänen (S). Före-
ligger fyllnadsval för tiden 20 juni 2016 – 31 december 2018. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige 
 
att utse Berndt Lass (S) till ersättare i socialnämnden. 
 
Underlag 
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-06-20 § 25. 
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§ 146 
 
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden 

 
KS/2014:605   102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Brittmari Sandvärn (S) till ersättare i miljö- och byggnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden efter Mathias  
Väyrynen (S). Föreligger fyllnadsval för tiden 20 juni 2016 – 31 decem-
ber 2018.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige 
 
att utse Brittmari Sandvärn (S) till ersättare i miljö- och byggnämnden. 
 
Underlag 
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2016-06-20 § 26. 
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§ 147 
 
Motioner 2016 

 
KS/2016:21   101 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handlägg-
ning. 
 
Ärendebeskrivning 
Följande motion har inkommit;  
 
1. Motion av Johannes Sundelin (S) och Tomas Junkka (S) – 1% regeln 
vid nybyggnation av kommunala lokaler. KS 2016:502/866 
 
2. Motion av Johannes Sundelin (S) – Specialpedagog i förskolan.  
KS 2016:503/714. 
 
3. Motion av Johannes Sundelin (S) och Birgitta Larsson (S) – Erbjud 
sommarjobb till alla från 15 år. KS 2016:504/626. 
 
4. Motion av Johannes Sundelin (S) – Aktiviteter under sommaren för 
barn och ungdomar. KS 2016:505/626. 
 
5. Motion av Johannes Sundelin (S) och Birgitta Larsson (S) – Mer peda-
gogisk tid för rektorer. KS 2016:506/610. 
 
6. Motion av Ulf Normark (S) och Birgitta Larsson (S) – Bostadsbe-
byggelse på kvarteret Vägmästaren.  
KS 2016:507/231. 
 
7. Motion av Birgitta Larsson (S) – Inomhuslekplats för barn.  
KS 2016:521/828. 
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§ 148 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:206   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Kommunstyrelsen  
Investeringsbudget 2017: 67 950 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 65 820 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Investeringsbudget 2017: 427 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 727 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2019: 655 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019 för Kommun-
styrelsen har upprättats i enlighet med KF direktiv till nämnderna  
2016-03-14 § 48. Nämnden har tagit fram förslag till kommunstyrelsens 
investeringsbudget 2017 med plan för 2018-2019 samt kalkylunderlag till 
de preliminärt antagna projekten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Framgår av underlaget till ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ej utrett. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
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Kommunstyrelsen  
Investeringsbudget 2017: 67 950 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 65 820 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Investeringsbudget 2017: 427 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 727 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2019: 655 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
 
Underlag 
1. Investeringsbudget 2017-2019 inklusive kalkyler för investerings-
projekt. 
2. Kommunstyrelsen 2016-04-18 § 122. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 131. 
4. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 181. 
 
Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  
 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Kommunstyrelsen  
Investeringsbudget 2017: 67 950 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 65 820 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Investeringsbudget 2017: 427 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 727 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2019: 655 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
 
Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Kommunstyrelsen  
Investeringsbudget 2017: 67 950 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 65 820 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Investeringsbudget 2017: 178 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 498 500 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2019: 566 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag mot Birgitta Larssons  
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette 
Wäpplings förslag. 
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§ 149 
 
Kommunstyrelsens taxor 2017 

 
KS/2016:144   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att priset för vuxna för helårskort höjs med 100 kr till 1 100 kr och halv-
årskortet höjs med 100 kr till 750 kr, 
 
att hålla priset för årskortet för ungdomar för hel- och halvårskort på 
samma nivå som 2015, samt  
  
att i övrigt anta kommunstyrelsens taxor för 2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till följande taxor inom kommun-
styrelsens verksamhetsområde: 
 
Alkoholtaxa för ansökning och tillsyn samt serveringstillstånd,  
Dnr KS 2016:144/041. 
 
Taxa för tätortstrafiken, Dnr KS 2016:145/041. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplans-
direktiv. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att priset för vuxna för helårskort höjs med 100 kr till 1 100 kr och halv-
årskortet höjs med 100 kr till 750 kr, 
 
att hålla priset för årskortet för ungdomar för hel- och halvårskort på 
samma nivå som 2015, samt  
  
att i övrigt anta kommunstyrelsens taxor för 2017. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  243  (281) 
   
 
 

2016-06-20  
 

 
   

 
 

   
  

 

 Kommunfullmäktige     
 

   Utdragsbestyrkande 

 

Underlag 
1. Förteckning över taxor som är till kommunfullmäktiges beslut. 
2. Alkoholtaxa för ansökning och tillsyn samt serveringstillstånd, Dnr KS 
2016:144-041.  
3. Taxa för tätortstrafiken Dnr KS 2016:145-041. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 63. 
5. Redovisning priser årskort och resandestatistik. 
6. Kommunstyrelsen 2016-04-18 § 124. 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 132. 
8. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 182. 
 
Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att priset för vuxna för helårskort höjs med 100 kr till 1 100 kr och halv-
årskortet höjs med 100 kr till 750 kr, 
 
att hålla priset för årskortet för ungdomar för hel- och halvårskort på 
samma nivå som 2015, samt  
  
att i övrigt anta kommunstyrelsens taxor för 2017. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebo m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebo m.fl. förslag. 
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§ 150 
 
Kommunstyrelsens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:207   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019,  
 
Kommunstyrelsen 
Driftbudget 2017: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i  
 driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i  
 driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i 
 driftkonsekvens. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 för Kommun-
styrelsen har upprättats. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Finns beskrivna i bilagor till ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ej utredda. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019,  
 
Kommunstyrelsen 
Driftbudget 2017: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i  
 driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i  
 driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i  
 driftkonsekvens. 
 
Underlag 
1. Driftbudget. 
2. Kommunstyrelsen 2016-04-18 § 123. 
3. Driftbilaga engångsanslag. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  245  (281) 
   
 
 

2016-06-20  
 

 
   

 
 

   
  

 

 Kommunfullmäktige     
 

   Utdragsbestyrkande 

 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 133. 
5. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 183. 
 
Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019,  
 
Kommunstyrelsen 
Driftbudget 2017: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i  
 driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i  
 driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019: 84 563 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i  
 driftkonsekvens. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl. förslag. 
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§ 151 
 
Socialnämndens investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:229   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Socialnämnden 
Investeringsbudget 2017: 3 000 tkr. 
Investeringsplan     2018:     500 tkr. 
Investeringsplan     2019:         0 tkr.  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 har 
upprättats. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Socialnämnden 
Investeringsbudget 2017: 3 000 tkr. 
Investeringsplan     2018:     500 tkr. 
Investeringsplan     2019:         0 tkr.  
 
Underlag 
1. Investeringskalkyl forts kvalitetssäkring 2017-2019. 
2. Investeringskalkyl HVB-hem för ensamkommande    
   flyktingbarn 2017-2019. 
3. Investeringskalkyl HVB-hem inventarier för    
   ensamkommande 2017-2019. 
4. Socialnämnden 2016-04-19 § 56. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 134. 
6. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 184. 
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Yrkande   
Bror Wennström (MaV) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Socialnämnden 
Investeringsbudget 2017: 3 000 tkr. 
Investeringsplan     2018:     500 tkr. 
Investeringsplan     2019:         0 tkr.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bror Wennström m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Bror Wennström m.fl. förslag. 
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§ 152 
 
Socialnämndens taxor 2017 

 
KS/2016:230   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta socialnämndens taxor. 
 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt budgetreglerna 2017-2019, beslutade av kommunfullmäktige har 
socialnämnden ej delegation att fatta beslut om följande taxor: 
 
Taxa för vård- och omsorgsavgift, Dnr KS/2016:176/706. 
Taxa för trygghetslarm, Dnr KS/2016:177/706. 
Taxa för kost, Dnr KS/2016:179/706. 
Taxa för förbrukningsartiklar inom särskilda boenden, Dnr 
KS/2016:180/706. 
Taxa för avlastning/korttidsvård, Dnr KS/2016:181/706. 
Taxa för färdtjänst, Dnr KS/2016:182-706. 
Taxa för den kommunaliserade hälso- och sjukvården, Dnr 
KS/2016:183/706. 
Taxa för vård- och behandling inom missbruksvården, Dnr 
KS/2016:271/706. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta socialnämndens taxor. 
 
Underlag 
1. Taxa för vård- och omsorgsavgift, Dnr KS/2016:176/706. 
2. Taxa för trygghetslarm, Dnr KS/2016:177/706. 
3. Taxa för kost, Dnr KS/2016:179/706. 
4. Taxa för förbrukningsartiklar inom särskilda boenden,    
    Dnr KS/2016:180/706. 
5. Taxa för avlastning/korttidsvård, Dnr KS/2016:181/706. 
6. Taxa för färdtjänst, Dnr KS/2016:182/706. 
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7. Taxa för den kommunaliserade hälso- och sjukvården,  
    Dnr KS/2016:183/706. 
8. Taxa för vård- och behandling inom missbruksvården,  
     Dnr KS/2016:271/706. 
9. Förslag tjänsteskrivelse Färdtjänsttaxa 2017. 
10. Egenavgift färdtjänst 160101. 
11. Jämförelse färdtjänsttaxa 2017. 
12. Socialnämnden 2016-04-19 § 58. 
13. Förteckning över taxor. 
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 135. 
15. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 185. 
 
Yrkande   
Dagmar Nyman (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta socialnämndens taxor. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Dagmar Nyman m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Dagmar Nyman m.fl. förslag. 
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§ 153 
 
Socialnämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:228   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Socialnämnden 
Driftbudget 2017:  458 187 tkr, varav 6 100 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2018:  457 657 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2019:  457 627 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 har upp-
rättats. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Socialnämnden 
Driftbudget 2017:  458 187 tkr, varav 6 100 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2018:  457 657 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2019:  457 627 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
 
Underlag 
1. Budgethandlingar. 
2. Socialnämnden 2014-04-19 § 55. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-26 § 136. 
4. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 186. 
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Yrkande   
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar  
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Socialnämnden 
Driftbudget 2017:  458 187 tkr, varav 6 100 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2018:  457 657 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2019:  457 627 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
 
Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Socialnämnden 
Driftbudget 2017:  459 587 tkr, varav 6 500 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2018:  458 657 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2019:  458 627 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvists förslag mot Birgitta  
Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med  
Katinka Sundqvist Apelqvists förslag. 
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§ 154 
 
Miljö- och byggnämndens taxor 2017 

 
KS/2016:217   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för plan och bygglov för 2017, 
 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för miljötillsyn för 2017,  
 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för receptfria läkemedel för 2017, 
 
att nya taxorna börjar gälla från och med 1 januari 2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Miljö och byggnämnden har upprättat förslag till följande taxar inom 
nämndens verksamhetsområde: 
 
Taxa för plan- och bygglov 
Miljötillsyn 
Receptfria läkemedel 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Taxorna föreslås höjas med 2,5 %.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för plan och bygglov för 2017, 
 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för miljötillsyn för 2017,  
 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för receptfria läkemedel för 2017, 
 
att nya taxorna börjar gälla från och med 1 januari 2017. 
 
Underlag 
1. Taxa för plan och bygglov. 
2. Taxa för miljötillsyn för 2017. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  253  (281) 
   
 
 

2016-06-20  
 

 
   

 
 

   
  

 

 Kommunfullmäktige     
 

   Utdragsbestyrkande 

 

3. Taxa för receptfria läkemedel för 2017. 
4. Miljö- och byggnämnden 2016-04-21 § 37. 
5. Miljö- och byggnämnden 2016-04-21 § 38. 
6. Miljö- och byggnämnden 2016-04-21 § 40. 
7. Taxesammanställning. 
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 137. 
9. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 187. 
 
Yrkande   
Per Wahlström (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för plan och bygglov för 2017, 
 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för miljötillsyn för 2017,  
 
att anta en 2,5 % höjning av taxa för receptfria läkemedel för 2017, 
 
att nya taxorna börjar gälla från och med 1 januari 2017. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Per Wahlström m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Per Wahlström m.fl. förslag. 
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§ 155 
 
Miljö- och byggnämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:216   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Miljö- och byggnämnden 
Driftbudgetram 2017:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
Driftbudgetram 2018:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i 
 driftkonsekvens. 
Driftbudgetram 2019:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 för miljö- och 
byggnämnden har upprättats: 
 
Driftbudgetram 2017:  3 777 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i 
 driftkonsekvens. 
Driftbudgetram 2018:  3 777 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
Driftbudgetram 2019:  3 777 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Miljö- och byggnämnden 
Driftbudgetram 2017:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i 
 driftkonsekvens. 
Driftbudgetram 2018:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
Driftbudgetram 2019:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
 
Underlag 
1. Driftbudgethandlingar. 
2. Miljö- och byggnämnden 2016-04-21 § 43. 
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3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 138. 
4. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 188. 
 
Yrkande   
David Väyrynen (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Miljö- och byggnämnden 
Driftbudgetram 2017:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
Driftbudgetram 2018:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
Driftbudgetram 2019:  3 306 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer David Väyrynen m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med David Väyrynen m.fl. förslag. 
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§ 156 
 
Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2017 plan 2018-2019 

 
KS/2016:225   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Service- och tekniknämnden 
Skattefinansierade verksamheter: 
 
Investeringsbudget 2017: 66 850 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 31 250 tkr och driftkonsekvenser -540 tkr. 
Budgetplan 2019: 28 250 tkr och driftkonsekvenser 70 tkr. 
 
Affärsverksamheter: 
 
Investeringsbudget 2017: 16 000 tkr. 
Budgetplan 2018: 16 000 tkr. 
Budgetplan 2019: 16 000 tkr. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019 för service- och 
tekniknämnden (affärs- och skatteverksamheter) har upprättats i enlig-
het med kommunfullmäktiges kommunplansdirektiv och budgetregler 
2015-03-16 § 32. Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylun-
derlag till de preliminärt antagna projekten. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Service- och tekniknämnden 
Skattefinansierade verksamheter: 
 
Investeringsbudget 2017: 66 850 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 31 250 tkr och driftkonsekvenser -540 tkr. 
Budgetplan 2019: 28 250 tkr och driftkonsekvenser 70 tkr. 
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Affärsverksamheter: 
 
Investeringsbudget 2017: 16 000 tkr. 
Budgetplan 2018: 16 000 tkr. 
Budgetplan 2019: 16 000 tkr. 
 
Underlag 
1. Investeringsbudget 2017-2019 för skattefinansierade verksamheter 
inklusive kalkyler för investeringsprojekt. 
2. Investeringsbudget 2017-2019 för affärsverksamheter inklusive kalky-
ler för investeringsprojekt. 
3. Service- och tekniknämnden 2016-04-28 § 95. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 139. 
5. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 189. 
 
Yrkande   
Mattias Liinanki (MP) yrkar  
 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Service- och tekniknämnden 
Skattefinansierade verksamheter: 
 
Investeringsbudget 2017: 66 850 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 31 250 tkr och driftkonsekvenser -540 tkr. 
Budgetplan 2019: 28 250 tkr och driftkonsekvenser 70 tkr. 
 
Affärsverksamheter: 
 
Investeringsbudget 2017: 16 000 tkr. 
Budgetplan 2018: 16 000 tkr. 
Budgetplan 2019: 16 000 tkr. 
 
Birgitta Larsson (S) yrkar 
 
att anta investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Service- och tekniknämnden 
Skattefinansierade verksamheter: 
 
Investeringsbudget 2017: 68 600 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
Budgetplan 2018: 31 250 tkr och driftkonsekvenser -540 tkr. 
Budgetplan 2019: 28 250 tkr och driftkonsekvenser 70 tkr. 
 
Affärsverksamheter: 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  258  (281) 
   
 
 

2016-06-20  
 

 
   

 
 

   
  

 

 Kommunfullmäktige     
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
Investeringsbudget 2017: 16 000 tkr. 
Budgetplan 2018: 16 000 tkr. 
Budgetplan 2019: 16 000 tkr. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag mot Birgitta Larssons förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Mattias Liinankis för-
slag. 
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§ 157 
 
Service- och tekniknämndens taxor 2017 

 
KS/2016:226   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skatte-
finansierade verksamheter, 
 
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverk-
samheter. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxor inom 
Service- och tekniknämndens verksamhetsområde: 
 
Skattefinansierad verksamhet: 
 
Taxa för fritidsanläggningar, Dnr Ks 2016:162/206. 
Taxa för felparkeringsavgifter, Dnr Ks 2016:163/514. 
Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Dnr Ks 2016:164/170. 
Taxa för Pensionärsservice, Dnr Ks 2016:165/737. 
 
Affärsverksamheter: 
 
Avfallstaxa för hushållsavfall, Dnr Ks 2016:166/406. 
Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Dnr Ks 2016:167/406. 
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Dnr Ks 
2016:168/356. 
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Dnr Ks 
2016:1697356. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansi-
erade verksamheter, 
 
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverk-
samheter. 
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Underlag 
 
Skattefinansierad verksamhet 
 
1. Taxa för fritidsanläggningar, Dnr Ks Ks 2016:162/206. 
2. Taxa för felparkeringsavgifter, Dnr Ks 2016:163/514. 
3. Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Dnr Ks 
2016:164/170. 
4. Taxa för Pensionärsservice, Dnr Ks 2016:165/737. 
5. Sammanställning taxor, skattefinansierad verksamhet. 
 
Affärsverksamheter 
 
6. Avfallstaxa för hushållsavfall, Dnr Ks 2016:166-406. 
7. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Dnr Ks 
2016:167/406. 
8. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Dnr Ks 
2016:168/356. 
9. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Dnr Ks 
2016:169/356. 
10. Sammanställning taxor, affärsverksamheter. 
11. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2016-04-05 § 47. 
12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 140. 
13. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 190. 
 
Yrkande   
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansi-
erade verksamheter, 
 
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverk-
samheter. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Mattias Liinanki m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Mattias Liinanki m.fl. förslag. 
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§ 158 
 
Service- och tekniknämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:224   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Service- och tekniknämnden 
Driftbudget 2017:  93 673 tkr, varav 1 000 tkr i engångsanslag  
   och 0 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018:  93 633 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och  
   -540 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019:  95 203 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och  
   70 tkr i driftkonsekvens. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 för service- 
och tekniknämnden har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till 
kommunplansdirektiv och budgetregler 2016 KF 2016-03-14 § 116 an-
tagna förslaget till ramförändringar och engångsanslag. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Service- och tekniknämnden 
Driftbudget 2017:  93 673 tkr, varav 1 000 tkr i engångsanslag  
   och 0 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018:  93 633 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och  
   -540 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019:  95 203 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och  
   70 tkr i driftkonsekvens. 
 
Underlag 
1. Driftbudgethandlingar. 
2. Service- och tekniknämnden 2016-04-28 § 94. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 141. 
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4. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 191. 
 
Yrkande   
Mattias Liinanki (MP) yrkar  
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Service- och tekniknämnden 
Driftbudget 2017:  93 673 tkr, varav 1 000 tkr i engångsanslag 

och 0 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018:  93 633 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och  
   -540 tkr i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019:  95 203 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och  
   70 tkr i driftkonsekvens. 
 
Birgitta Larsson (S) yrkar 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Service- och tekniknämnden 
Driftbudget 2017:  95 873 tkr, varav 1 000 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2018:  95 833 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag. 
Driftbudget 2019:  97 403 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag till beslut mot Birgitta  
Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Mattias Liinankis förslag. 
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§ 159 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens investeringsbudget 2017, plan 
2018-2019 

 
KS/2016:219   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till investeringsbudget 2017 och plan för åren 2018-2019, 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
Investeringsbudget 2017: 53 000 tkr och drift-konsekvenser 0 kr. 
 
Budgetplan 2018: 30 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
 
Budgetplan 2019: 11 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019 för Barn- utbild-
ning- och kulturnämnden har upprättats i enlighet med KF direktiv till 
nämnderna 2016-03-14 § 32. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser föreligger. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till investeringsbudget 2017 och plan för åren 2018-2019, 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
Investeringsbudget 2017:  53 000 tkr och drift-konsekvenser 0 kr. 
 
Budgetplan 2018: 30 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
 
Budgetplan 2019: 11 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
 
Underlag 
1. Investeringsbudget 2017-2019 för verksamheter inklusive kalkyler för 
investeringsprojekt. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-19 § 57. 
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3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 142. 
4. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 192. 
 
Yrkande   
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta förslag till investeringsbudget 2017 och plan för åren 2018-2019, 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
Investeringsbudget 2017:  53 000 tkr och drift-konsekvenser 0 kr. 
 
Budgetplan 2018: 30 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
 
Budgetplan 2019: 11 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaari m.fl. förslag till beslut under  
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfull-
mäktige har beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaari m.fl. förslag. 
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§ 160 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor 2017 

 
KS/2016:222   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta barn- utbildning- och kulturnämndens taxor för 2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag till följande 
taxor inom Barn- utbildning- och kulturnämndens verksamhetsområde: 
 
Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem,  
Dnr Ks 2016:154-706. 
Taxa för Kulturskolan, Dnr Ks 2016:155-613. 
Taxa för uthyrning av skollokaler, Dnr Ks 2016:156-291. 
 
Utredning 
Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regle-
ras av SFS 2002:160 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 
inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
Taxa för Kulturskola samt taxa för uthyrning av skollokaler har räknats 
upp med 3,3 % i enlighet med budgetdirektiven. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet kommunfullmäktiges mål i styrkort och 
budgetdirektiv. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Den höjda avgiften för Kulturskolan kan påverka ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta barn- utbildning- och kulturnämndens taxor för 2017. 
 
Underlag 
1. Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, 
Dnr Ks 2016:154-706. 
2. Taxa för Kulturskolan, Dnr Ks 2016:155-613. 
3. Taxa för uthyrning av skollokaler, Dnr Ks 2016:156-291. 
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-19 § 60. 
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5. Taxesammanställning.  
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 143. 
7. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 193. 
 
Yrkande   
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta barn- utbildning- och kulturnämndens taxor för 2017. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaari m.fl. förslag till beslut under  
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfull-
mäktige har beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaari m.fl. förslag. 
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§ 161 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:221   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
Driftbudget 2017: 290 513 tkr, varav 3 990 tkr i engångsanslag och  
 0 kr i driftkonsekvens. 
 
Driftbudget 2018: 288 040 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
 
Driftbudget 2019: 289 548 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
 
Jäv  
Fredric Olofsson (MaV) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller 
beslut. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 för Barn- ut-
bildning- och kulturnämnden har upprättats. Förslaget innebär en an-
passning till det av KF 2016-03-14 § 48 antagna förslaget till ramföränd-
ring och engångsanslag. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser föreligger. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
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Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
Driftbudget 2017: 290 513 tkr, varav 3 990 tkr i engångsanslag och  
 0 kr i driftkonsekvens. 
 
Driftbudget 2018: 288 040 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i 
 driftkonsekvens. 
 
Driftbudget 2019: 289 548 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
 
Underlag 
1. Driftbudget.  
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-19 § 58.   
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-19 § 62. 
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-19 § 63. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 144. 
6. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 194. 
 
Yrkande   
Eva Alriksson (M) yrkar  
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
Driftbudget 2017: 290 513 tkr, varav 3 990 tkr i engångsanslag och  
 0 kr i driftkonsekvens. 
 
Driftbudget 2018: 288 040 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
 
Driftbudget 2019: 289 548 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
 
Birgitta Larsson (S) yrkar 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
Driftbudget 2017: 292 279 tkr, varav 3 990 tkr i engångsanslag och  
 0 kr i driftkonsekvens. 
 
Driftbudget 2018: 289 806 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
 
Driftbudget 2019: 291 314 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i  
 driftkonsekvens. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag. 
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§ 162 
 
Kommunfullmäktiges driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:199   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Kommunfullmäktige 
Driftbudget 2017:  1 340 tkr.  
Budgetplan 2018:  1 340 tkr. 
Budgetplan 2019:  1 590 tkr varav 250 tkr i engångsanslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har lämnat förslag till budget 2017, samt plan 2018-
2019. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Kommunfullmäktige 
Driftbudget 2017:  1 340 tkr.  
Budgetplan 2018:  1 340 tkr. 
Budgetplan 2019:  1 590 tkr varav 250 tkr i engångsanslag. 
 
Underlag 
1. Driftbudgetram/plan 2016-2018. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 145. 
3. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 195. 
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§ 163 
 
Valnämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:200   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta driftbudget 2017, samt plan för 2018-2019, 
 
Valnämnden 
Driftbudget 2017:    48 tkr.  
Budgetplan 2018:  548 tkr. 
Budgetplan 2019:    48 tkr. 
 
Ärendebeskrivning 
Valnämnden har lämnat förslag till budget 2017, samt plan 2018-2019. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta driftbudget 2017, samt plan för 2018-2019, 
 
Valnämnden 
Driftbudget 2017:    48 tkr.  
Budgetplan 2018:  548 tkr. 
Budgetplan 2019:    48 tkr. 
 
Underlag 
1. Driftbudgetram/plan 2016-2018. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 146. 
3. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 196. 
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§ 164 
 
Överförmyndarnämndens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:201   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Överförmyndarnämnden 
Driftbudget 2017: 1 230 tkr. 
Budgetplan 2018: 1 230 tkr. 
Budgetplan 2019: 1 230 tkr. 

 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden har lämnat förslag till budget 2017, samt plan 
2018-2019. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Överförmyndarnämnden 
Driftbudget 2017:  1 230 tkr. 
Budgetplan 2018:  1 230 tkr. 
Budgetplan 2019:  1 230 tkr. 
 
Underlag 
1. Driftbudgetram/plan 2017-2019. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 147. 
3. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 197. 
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§ 165 
 
Lappland Kommunalförbunds budget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:202   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
för Lapplands Kommunalförbund 
Driftbudget 2017:  95 077 tkr. 
Budgetplan 2018:  94 659 tkr. 
Budgetplan 2019:  93 761 tkr. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till budget för Lapplands Kommunalförbund för 2017 
samt plan 2018-2019. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
för Lapplands Kommunalförbund 
Driftbudget 2017:  95 077 tkr. 
Budgetplan 2018:  94 659 tkr. 
Budgetplan 2019:  93 761 tkr. 
 
Underlag 
1. Driftbudget Lapplands kommunalförbund.  
2. Lapplands kommunalförbund 2016-04-29 § 121. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 148. 
4. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 198. 
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§ 166 
 
Revisorernas förslag till budget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:198   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
 
Revisionen 
Driftbudget 2017: 1 775 tkr. 
Driftbudget 2018: 1 775 tkr. 
Driftbudget 2019: 1 775 tkr. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionen ska lämna förslag till Kommunfullmäktige för budget 2017, 
samt plan 2018-2019. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna revisorernas budget till kommunfullmäktige för ställnings-
tagande. 
 
Underlag 
1. Reviderad budget 2017-2019. 
2. Revisorernas protokoll 2016-05-03. 
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2016-05-10 § 112. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 149. 
5. Särskild beredning för revisorernas budget 2016-06-02. 
6. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 199. 
 
Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar  
 
att anta driftbudget 2017 samt plan för 2018-2019, 
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Revisionen 
Driftbudget 2017: 1 775 tkr. 
Driftbudget 2018: 1 775 tkr. 
Driftbudget 2019: 1 775 tkr. 
 
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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§ 167 
 
Gällivare kommuns budget 2017-2019 

 
KS/2016:194   041 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2017-
2019 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärlds-
faktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivar-
avgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 
 
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommun-
fullmäktige, 
 
att fastställa oförändrad skattesats för år 2017 om 22,55 kronor per  
skattekrona, 
 
att fastställa strukturella effektiviseringar för 2018 med 3 miljoner och för 
2019 med 7 miljoner. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag. 
 
Protokollsanteckning   
Sverigedemokraterna vill föra följande till protokollet: 
Sverigedemokraterna har i egenskap av ett litet oppositionspart inga 
platser i kommunens styrelser eller nämnder. Det är därför omöjligt att 
bilda sig en god uppfattning om Kommunstyrelsens eller övrig opposit-
ions förslag till kommunal budget men då vi på ett antal områden hade 
valt att göra andra prioriteringar kan vi inte ställa oss bakom något av 
dem i dess helhet. En budget som man inte ställer sig helt bakom är inte 
att betrakta som en sammanhållen budget då inga delar kan brytas ut 
utan att det får följdverkningar inom något annat verksamhetsområde. 
 
Vår kommunfullmäktigegrupp är liten då vi blott besitter två mandat och 
den budgetfil vi har att ta del av och bygga en eventuell budget kring  
erhöll vi så sent som 2016-05-26. Att under dessa förutsättningar  
presentera en egen budget är en svår uppgift. Vi har därför valt att fram-
ställa dokumentet “Sverigedemokraterna Gällivares förslag till föränd-
ringar i kommunbudget samt årsplan Gällivare kommun 2016-2019” i  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  277  (281) 
   
 
 

2016-06-20  
 

 
   

 
 

   
  

 

 Kommunfullmäktige     
 

   Utdragsbestyrkande 

 

vilket vi tydliggör våra prioriteringar och satsningar utan siffror. Doku-
mentet finns som helhet som bilaga till de arkiverade handlingarna som 
berör dagens kommunfullmäktigesammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och 
fokusera på under den kommande perioden. Kommunplanen är styrande 
för kommunen och ska vara utgångspunkt i nämnders och styrelsers  
arbete med verksamhetsplaner.  
 
Kommunplanen 2017-2019 innehåller kommunens styrmodell, verksam-
hetsplaneringsprocessen, kommunens mål för god ekonomisk hushållning 
under perioden, kommunfullmäktiges styrkort 2017-2019 samt budget 
för Gällivare kommun.  
 
Budgetförslag för Gällivare kommun har tagits fram genom nämndernas 
äskanden till Kommunfullmäktige utifrån beslutade kommunplansdirektiv 
och budgetregler.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslut av kommunplan medför ekonomiska konsekvenser i form av prio-
riterade områden genom beslutet av budget och mål för god ekonomisk 
hushållning.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslut av kommunplan kan innebära vissa konsekvenser för barn och 
ungdomar i form av prioriterade områden. Vilka konsekvenser är i dags-
läget svåra att bedöma.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2017-
2019 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfak-
torer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, 
pensionskostnader samt finansiella poster, 
 
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommun-
fullmäktige, 
 
att fastställa oförändrad skattesats för år 2017 om 22,55 kronor per  
skattekrona, 
 
att fastställa strukturella effektiviseringar för 2018 med 3 miljoner och för 
2019 med 7 miljoner. 
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Underlag 
1. Budgetdelen av Kommunplanen 2017-2019. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 150. 
3. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 200. 
4. MBL protokoll 2016-05-25. 
5. Sverigedemokraterna Gällivares förslag till förändringar i kommunbud-
get samt årsplan Gällivare kommun 2016-2019. 
 
Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (NS),  
Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP) och Anneli Isaksson (MaV) 
 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2017-
2019 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärlds-
faktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivar-
avgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 
 
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommun-
fullmäktige, 
 
att fastställa oförändrad skattesats för år 2017 om 22,55 kronor per  
skattekrona, 
 
att fastställa strukturella effektiviseringar för 2018 med 3 miljoner och för 
2019 med 7 miljoner. 
 
Birgitta Larsson (S) yrkar 
 
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget  2017-2019 i  
enlighet med socialdemokraternas förslag, 
 
att resultatbudgeten för 2017, 2018 och 2019 höja/öka finansiella  
intäkter till 6 miljoner/år, 
 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2017-
2019 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärlds-
faktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivar-
avgifter, pensionskostnader samt finansiella poster i enlighet med social-
demokraternas förslag, 
 
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommun-
fullmäktige, 
 
att fastställa oförändrad skattesats för år 2017 om 22,55 kronor per  
skattekrona, 
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att fastställa strukturella effektiviseringar för 2018 med 3 miljoner och för 
2019 med 7 miljoner. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag mot Birgitta Larssons  
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner  
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars  
Alriksson m.fl. förslag. 
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§ 168 
 
Kommunplan exkl. budget 2017-2019 

 
KS/2016:195   012 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta kommunplan 2017-2019 exklusive budget.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och 
fokusera på under den kommande perioden. Kommunplanen är styrande 
för kommunen och ska vara utgångspunkt i nämnders och styrelsers ar-
bete med verksamhetsplaner.  
 
Kommunplanen innehåller kommunens styrmodell, verksamhets-
planeringsprocessen, kommunens mål för perioden, kommunfullmäktiges 
styrkort samt en beskrivning av kommunens organisation och bolag.  
 
Budgeten antas parallellt med förslaget på kommunplan och beslutas 
som åtskilda ärenden. Budgeten och kommunplanen paketeras ihop till 
ett gemensamt dokument när budgeten har beslutats i kommunfull-
mäktige.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslut av kommunplan exklusive budget medför inga direkta ekonomiska 
konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslut av kommunplan exklusive budget kan innebära vissa konsekven-
ser för barn och ungdomar i form av prioriterade satsningsområden. Vilka 
konsekvenser är i dagsläget svåra att bedöma.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta kommunplan 2017-2019 exklusive budget.  
 
Underlag 
1. Kommunplan exklusive budget 2017-2019. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 151. 
3. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 201. 
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Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M), 
Bernt Nordgren (NS), Birgitta Larsson (S) och Fredric Olofsson (MaV) 
 
att anta kommunplan 2017-2019 exklusive budget.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag till beslut under  
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
fullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl. förslag. 
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-06-20 

 Ärenden: §§ 135-168 

  

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

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Alriksson, Lars  M N         

Alriksson, Eva M N         

Nordvall Hedström, Monica M N         

Josefsson, Ingrid M F         

Liljergren, Per-Åke M F         

Blom, Benny M N         

Fulford, Katarina M N         

           

Larsson, Birgitta S N         

Lindberg, Lena S N         

Åhlén, Maria S N         

Sundelin, Johannes S F         

Eriksson, Nina S N         

Axelsson, Roland S N         

Persson, Clary S N         

Ärlebrand, Steve S N         

Rantapää, Mats     Kl. 10.00-15.45 §§ 135-144 S N         

Normark, Ulf S N         

Pohjanen, Margareta S N         

Junkka, Tomas S F         

Johansson, Erik S N         

Öqvist, Frank S N         

Eriksson, Gunnel S F         

Heldeskog, Birgitta S F         

Danell, Claes S F         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-06-20 

 Ärenden: §§ 135-168 

  

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

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Wäppling, Jeanette            V N         

Eriksson, Stig                      V F         

Taivalsaari, Karl-Erik  V N         

Sundqvist-Apelqvist, Katinka  V N         

Fagerlönn, Pernilla V N         

Lehtipalo, Henrik              V N         

Öderyd, Isabelle V F         

           

Ölvebo, Henrik MP N         

Liinanki, Mattias MP N         

Nyman, Dagmar MP N         

Nordstrand, Joakim MP F         

           

Palmqvist, Eric SD N         

Lohiniva, Paula SD N         

           

Nordgren, Bernt NS N         

Henricsson, Margareta  NS N         

           

Wennström, Bror  Kl. 10.00-17.15 §§ 135-153 MaV N         

Olofsson, Fredric     Jäv  § 161 MaV N         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-06-20 

 Ärenden: §§ 135-168 

  

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

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

 Martinsson, Michael M F         

Henriksson, Amy M T         

Wahlström, Per M T         

Wahlström, Anna Maria M F         

           

Monica Eriksson S T         

Normark, Tony S T         

Eriksson, Vivi S T         

Furskog, Laila S T         

Tina, Kent S F         

Hellström, Monica S T         

Johansson, Magnus S F         

Johansson, Lars-Erik    N kl. 10.00-15.45 

                              T kl. 15.45-19.15 §§ 145-168 

S N         

Engman, Carina S F         

           

Henriksson, Janete V F         

Väyrynen, David  V T         

Lehtipalo, Ann-Christin V T         

Haarala, Ove V F         

           

Ovrell, Stefan MP T         

Simon Olofsson MP F         

           

Johansson, Nicklas NS F         

Eriksson, Göte NS N         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2016-06-20 

 Ärenden: §§ 135-168 

  

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

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 

           

Isaksson, Anneli   N kl. 10.00 – 17.15 

                              T kl. 17.15-19.15 §§ 154-168  

MaV N/T         

Isaxon, Gun           T § 161 MaV N/T         

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:          

     

 

 
 


