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Plats och tid

Ajournering

Gällivare Folkets hus, Blå Forell  
Måndag 18 juni 2018 kl. 10:00 - 15:10 

Kl. 11:45-13:00
Kl. 14:20-14:55

Utses att justera Magnus Johansson (S) och Eric Palmqvist (SD) 

Justeringens plats 
och tid

Beslutande

Övriga deltagare

Förvaltningsbyggnaden, 2018-06-28, klockan 10:00 

Enligt bifogad närvarolista.

Mats Pettersson, kommunchef §§ 58-82
Maria Landström, kommunsekreterare §§ 58-82
Sven-Erik Nilsson, revisor, § 59
Lennart Johansson, förvaltningschef, samhällsbyggnads-
förvaltningen, § 60
Theresa Savonen, VD, Gällivare Energi AB, § 61
Christer Nordmark, ordförande, Gällivare Energi AB, § 61
Iris Dimitri, ordförande, socialnämnden, §§ 80-81

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf  §58 - §82 

Ordförande
________________________
Margareta Henricsson

Justerande

Justerande

________________________
Magnus Johansson 

________________________
Eric Palmqvist
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BEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Paragraf  §58 - §82 

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-06-18

Anslags uppsättande 

Anslags nedtagande

2018-06-28

2018-07-20 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Maria Landström
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§ 58

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning
KS/2018:59 - 101

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen med ändring av att ärende 25 flyttas upp och 
får ärendenummer 24, vilket innebär att inkomna motioner får 
ärendenummer 25.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om godkännande av 
dagordning.
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§ 59

Information från revisorerna
KS/2018:20 - 007,KS/2018:377 - 007

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för redovisningen och lägga ärendet till handlingarna.

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

Vid dagens sammanträde redovisar Sven-Erik Nilsson, revisor i Gällivare 
kommun, om revisorernas granskning av:

- Avfallshanteringen.

Underlag
1. Slutdokument granskning av avfallshantering.
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§ 60

Information om samhällsomvandlingen
KS/2018:14 - 100

Kommunfullmäktige beslutar 

att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar 
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om det aktuella 
läget gällande samhällsomvandlingen.

Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, förvaltningschef, 
samhällsbyggnadsförvaltningen om:

- Kunskapshuset
- Multiaktivitetshuset
- Vård- och omsorgsboende Repisvaara och skola, förskola  
   Repisvaara
- Is- och evenemangsarena
- Friidrottshallen
- Förskola Mellanområdet
- Ombyggnad Forsens vårdcentral
- Sjöparksskolan
Bostäder
- Repisvaara södra etapp 1 och 2
Infrastruktur
- GC-väg Repisvaara södra
- Gång-, cykel-, skoter- och skidtunnel
- Högvattenreservoar
- Sjöparken, park
Handelsområde
- E 45
- Stålvallen
Utredningar
- Parkeringsnorm
- Åtgärdsvalsstudie
- Utvecklingsplan centrum
- Miljözoner Malmberget
- Utvecklingsplan Vassara träsk
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Utdragsbestyrkande

Detaljplaner
- Malmberget
- Västra Repisvaara
- Gällivare 3:13
- Del av Gällivare 76:1 (Norskavägen)
- DP Gällivare 76:1 (Brushanen)
- Hasseln
- Gällivare 82:2 + 12:74
- Alen
- Ny panncentral Malmberget.

Underlag
1. Presentation.
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Utdragsbestyrkande

§ 61

Avtal med LKAB om ersättning för affärsskada Gällivare Energi AB pga. 
samhällsomvandlingen i Malmberget
KS/2018:229 - 106

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avtalet mellan Gällivare Energi AB och LKAB avseende 
ersättning för fjärrvärme.

Jäv
Lars Alriksson (M), Birgitta Larsson (S), Steve Ärlebrand (S) och Henrik 
Lehtipalo (V) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller vid beslut 
i ärendet.

Ärendebeskrivning
Gällivare energi AB begär kommunfullmäktiges ställningstagande till 
överenskommelse med LKAB om ersättning för fjärrvärme eftersom 
avtalet bedöms som principiellt och av större vikt. 

I korthet innebär avtalet en slutligt och fullständig reglering av ersättning 
för fjärrvärme mellan parterna inom de områden i Malmberget som 
kommer att avvecklas på grund av gruvverksamheten (avvecklings-
områden). 

Genom avtalet ersätts Gällivare Energi för förlorade försäljningsvolymer, 
såväl historiska som löpande, inom avvecklingsområden samt fjärr-
värmeanläggningar inom dessa områden genom att LKAB förvärvar 
aktuella anläggningar där övergången av äganderätten sker succesivt 
när aktuell delsträcka av fjärrvärmenätet tas ur bruk.
 
Ersättningen för fjärrvärmenätet uppgår till 97 900 000 kronor, med en 
avräkning av kostnaderna för de projekt som anges i underlag 5.1 till 
avtalet där LKAB redan bekostat anläggandet av nytt fjärrvärmenät. 
Ersättningen för historiska försäljningsvolymer uppgår till 37 200 000 
kronor. I de fallen förlorade försäljningsvolymer för bolaget är större än 
tillkommande volymer ersätter LKAB även detta.

Vid dagens sammanträde informerar Christer Nordmark, ordförande och 
Theresa Savonen, VD Gällivare energi om förhandlingar och avtal med 
LKAB.
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Utdragsbestyrkande

Ekonomiska konsekvenser
Avtalet innebär inga kostnader för kommunen eller Gällivare Energi AB.

Avtalet kompenserar Gällivare Energi AB för tappade intäkter till följd av 
samhällsomvandlingen. Den framtida intäktskompensationen kan ske 
antingen med definierade nyanslutningar (tillkommande volym) eller 
rent monetärt så att Gällivare Energi AB:s resultat, allt annat lika, blir 
oförändrat. Intäktskompensationen beräknas för en trettioårsperiod. 
Kompensationen skall ske genom årliga avräkningar.

För tappade intäkter före år 2016 får Gällivare Energi en engångssumma 
på 37 200 000 kronor att betalas ut under 2018. Avtalet innebär också 
att GEAB får ersättning för det borttagna fjärrvärmenätet med 
97 900 000 kronor med avdrag för nya fjärrvärmedragningar som 
bekostats av LKAB. Utbetalningen kommer att ske enligt en 
utbetalningsplan, underlag 3.2 till avtalet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta ekonomiska 
konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna avtalet mellan Gällivare Energi AB och LKAB avseende 
ersättning för fjärrvärme.

Underlag
1. Avtal avseende ersättning för fjärrvärme mellan Gällivare Energi AB 
och LKAB, med underlag.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 123.
3. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 134.

Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar

att godkänna avtalet mellan Gällivare Energi AB och LKAB avseende 
ersättning för fjärrvärme.
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§ 62

Utökning av förskoleplatser Dokkas
KS/2018:448 - 714

Kommunfullmäktige beslutar

att hänskjuta begäran på 4 246 750 kr till budget 2019.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns riktlinjer när det gäller grundbemanning i förskolan är 
3 personal och 18 barn. Dokkas förskola har idag en avdelning där vi de 
två senaste läsåren har förtätat så avdelningen har 21 barn i åldern 1–5 
år. Förskolan har preliminärt öppethållande mellan 5.30 och 17.30 varje 
dag. 

Inför hösten 2018 finns 46 barn folkbokförda i åldrarna 1-5 år (födda 
2013-2017) i Dokkas med omland. Av dessa är 16 barn inskrivna i 
förskolan i Dokkas. Åtta barn har plats i en annan förskola och 22 barn 
står helt utanför barnomsorgen. Tretton barn i området går inte i 
förskolan och står inte heller i kö. Av dessa har tre rätt till allmän förskola 
höst-terminen 2018.

Inför hösten har fem barn placerats i Dokkas förskola utifrån fortsatt 
överinskrivning på befintlig avdelning. Tre barn har plats i annan förskola 
men står i omplaceringskö till Dokkas och tolv barn kvarstod i början av 
mars i kö till förskolan i Dokkas.  Av dessa var ett barn folkbokfört 
utanför Dokkas med omnejd. Många vårdnadshavare arbetar i Aitik och 
önskar därför inte plats i tätorten. 

Förskoleenheten har kontaktat samtliga i kön per telefon. De som inte 
har gått att nå har kontaktats med brev. Tre barn har skjutit på önskat 
startdatum till 2019 och tre har ej svarat på telefon eller brev. I kön 
kvarstår nio barn med önskemål om plats i Dokkas förskola inför hösten 
2018. Tre av dessa är inskrivna på annan förskola. Därtill är tre barn är 
överinskrivna på befintlig avdelning i Dokkas.

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har lyft behovet av utökade lokaler 
och en utökad avdelning i ordinarie budgetprocess inför 2019 men be-
hovet har utökats tidigare än förväntat. Nämnden har begärt att delar av 
Ullatti skola flyttas till Dokkas och Kommunstyrelsen har hänskjutit 
ärendet till Lokalstyrgruppen.

Service- och teknikförvaltningen har gjort en kostnadskalkyl för att hyra 
en modulförskola på uppdrag av Lokalstyrgruppen.
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Ekonomiska konsekvenser
Uppstartskostnad med markarbeten och etableringskostnad beräknas till 
4 246 750 kr.

Eventuell avetableringskostnad beräknas till 240 000 kr.

Personalkostnad beräknas till 650 000 per halvår.

Lokal- och driftkostnad beräknas till 250 000 kr per halvår vid hyra av 
modulförskola.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn får plats på önskad förskola.

Om anslag ej beviljas hänvisas barn till förskoleplatser i tätorten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att hänskjuta begäran på 4 246 750 kr till budget 2019.

Underlag
1. Barnunderlag Dokkasområdet.
2. Kostnadsförslag Dokkas förskola.
3. Kommunstyrelsen 2018-03-27 § 87. 
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 86. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 134.
6. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 146.

Yrkande
Eva Alriksson (M) yrkar

att hänskjuta begäran på 4 246 750 kr till budget 2019.
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§ 63

Övergångsställe Mellanvägen
KS/2017:2704 - 041

Kommunfullmäktige beslutar

att ej utföra ”Övergångsställe Mellanvägen” och omfördela pengarna från 
investeringsobjektet till ”Mariaskolans kök”.

Ärendebeskrivning
Motion har inlämnats om att anlägga ett övergångsställe över Mellan-
vägen i höjd med Tallbacka IP. Service- och teknikförvaltningen anser 
inte behovet idag vara nödvändigt då det inte finns några anslutande 
gång- och cykelvägar. Säker planskild övergång finns 250 meter närmare 
Tallbackaskolan under Mellanvägen. 

Service- och teknikförvaltningen avser att överföra avsatta 
investeringsmedel 500 tkr från konto F24210 till investering 
”Mariaskolans kök”, konto F44101, för att täcka upp delar av underskott.

Ekonomiska konsekvenser
Omfördelning av investeringsbudget för att täcka upp underskott.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ej utföra ”Övergångsställe Mellanvägen” och omfördela pengarna från 
investeringsobjektet till ”Mariaskolans kök”.

Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 66.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 141.
3. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 147.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar

att ej utföra ”Övergångsställe Mellanvägen” och omfördela pengarna från 
investeringsobjektet till ”Mariaskolans kök”.
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§ 64

Riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler
KS/2017:2006 - 282

Kommunfullmäktige beslutar

att anta riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler. 

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun förfogar över ett antal lokaler som används för olika 
syften, bland annat hyr föreningar, organisationer och privatpersoner 
lokaler för olika ändamål. I kommunen finns det en strategisk lokal-
planering med principer kommunen ska tillämpa för lokalförsörjningen i 
kommunen. Lokalplaneringseffektivitet uppnås genom koncerntänkande 
och målet för lokalförsörjningen och fastighetsförvaltningen är att bidra 
till ökad lokaleffektivitet. 

Lokalstyrgruppen i Gällivare kommun har gett nämnd- och utrednings-
enheten i uppdrag att ta fram riktlinjer för användning och uthyrning av 
kommunala lokaler. Lokalstyrgruppen har godkänt förslag på framtagna 
riktlinjer.

Syftet med dessa riktlinjer är att tydligöra och reglera användningen 
och uthyrningen av kommunala lokaler. Det är angeläget att kommunen 
har ett enhetligt förhållningssätt gentemot dem som hyr lokaler och att 
lokalerna används på ett så effektivt sätt som möjligt.  

2017-12-18 § 305 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 
återremittera ärendet för yttrande av service- och tekniknämnden. 
2017-12-21 skickades remiss till service- och tekniknämnden som fick 
möjlighet att inkomma med yttrande senast 2018-02-23. Yttrande inkom 
inte.

2018-02-28 skickades remiss igen till service- och tekniknämnden efter 
att ärendet lyftes ur kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning med 
motivering att service- och tekniknämnden ska yttra sig. Service- och 
tekniknämnden beslutade 2018-03-20 § 42 att anta riktlinjer för 
användning och uthyrning av kommunala lokaler.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  15  (46)

2018-06-18
  

 
 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler. 

Underlag
1. Riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler.
2. Service- och tekniknämnden 2018-03-20 § 42.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 139.
4. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 148.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar

att anta riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler. 
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§ 65

Särskild beredning för revisorernas budget
KS/2018:349 - 101

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga särskild beredning för revisorernas budget med hänvisning 
till 11 kap 8 § kommunallagen.

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. 
Det infördes enligt 11 kap 8 § en bestämmelse om att revisorernas 
budget ska upprättas av fullmäktiges presidium för att stärka revisionens 
oberoende gentemot de granskade organen. 

I dagsläget framgår det av Gällivare kommuns reglemente för den 
kommunala revisionen att fullmäktige utser en särskild beredning för 
revisorernas budget.

Med anledning av förändringar i kommunallagen gällande beredning av 
revisorernas budget behöver ledamöterna för den särskilda beredningen 
för revisorernas budget i Gällivare kommun entledigas.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att entlediga särskild beredning för revisorernas budget med hänvisning 
till 11 kap 8 § kommunallagen.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 136.
2. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 149.

Yrkande
Eva Alriksson (M) yrkar

att entlediga särskild beredning för revisorernas budget med hänvisning 
till 11 kap 8 § kommunallagen.
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§ 66

Ansvar för jävsärenden inom miljö-, bygg- och räddningsnämnden
KS/2018:300 - 001

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen blir ansvarig över ärenden som innebär jäv för 
miljö-, bygg – och räddningsnämnden och att dessa ärenden hanteras i 
kommunstyrelsens arbetsutskott,

att kommunstyrelsens reglemente kompletteras utifrån ansvar för 
aktuella jävsfrågor, samt

att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegation 
av jävsfrågorna till arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen/nämnden har väckt frågan om 
behov av jävsnämnd och förvaltningschefsgruppen har gett nämnd- och 
utredningsenheten i uppdrag att utreda frågan vilket är gjort.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden är en myndighetsnämnd som bl.a. 
fattar beslut om myndighetsutövning. Sedan 2017-01-01 tillhör 
räddningstjänsten nämnden vilket orsakar en jävskonflikt. 
Räddningstjänsten bedriver verksamhet som miljöavdelningen behöver 
ha tillsyn över, inte minst efter larmen om PFOS och PFAS (perfluorerade 
ämnen). I de 
reviderade åtgärdsmålen från vattenmyndigheterna, som är ute på 
remiss just nu, kommer större fokus ligga på tillsyn av räddningstjänsten 
och skum som släckningsmedel. Eftersom inspektörerna befinner sig i en 
jävssituation kan en inspektör från närliggande kommun utföra tillsynen, 
men miljö-, bygg- och räddningsnämnden kan fortfarande inte fatta 
beslut om tillsyn då räddningstjänsten ligger inom nämndens 
verksamhetsområde.  Därför behöver en jävsnämnd upprättas som ska 
bestå av politiker som inte sitter med i miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden eller som har kopplingar mot räddningstjänsten. 

Bedömning
I utredningen blev bedömningen att eftersom det är få tillsynsärenden 
gällande räddningstjänsten i kommunen skulle alternativet att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i dessa frågor fungera. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är en redan etablerad funktion med 
befintlig administration där jävsfrågorna kan lyftas in. Med alternativet 
jävsnämnd behöver en ny nämnd tillsättas och den administrativa 
hanteringen tillkommer.  Det innebär att det är kostnadssparande och 
mer effektivt gällande 
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administration att frågorna hanteras i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Även ur perspektivet att en jävsnämnd i kommunen skulle ha få ärenden 
och att kompetensen i nämnden kan vara svår att upprätthålla är 
kommunstyrelsens arbetsutskott ett bra alternativ.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunstyrelsen blir ansvarig över ärenden som innebär jäv för 
miljö-, bygg – och räddningsnämnden och att dessa ärenden hanteras i 
kommunstyrelsens arbetsutskott,

att kommunstyrelsens reglemente kompletteras utifrån ansvar för 
aktuella jävsfrågor, samt

att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegation 
av jävsfrågorna till arbetsutskottet.

Underlag
1. Utredning angående behov av jävsnämnd, 2018-03-20.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 135.
3. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 150.

Yrkande
Benny Blom (M) yrkar

att kommunstyrelsen blir ansvarig över ärenden som innebär jäv för 
miljö-, bygg – och räddningsnämnden och att dessa ärenden hanteras i 
kommunstyrelsens arbetsutskott,

att kommunstyrelsens reglemente kompletteras utifrån ansvar för 
aktuella jävsfrågor, samt

att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegation 
av jävsfrågorna till arbetsutskottet.
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§ 67

Reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
KS/2018:441 - 003

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderat reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Efter utredning av kommunal jägare föreslås miljö-, bygg och 
räddningsnämnden, vara den nämnd som utser kommunjägare. 
Reglementet 
behöver därför ses över och revideras.

Förslag till nytt reglemente föreligger.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Underlag
1. Jämförelsedokument mellan gällande reglemente och förslag till nytt 
reglemente.
2. Jämförelse mellan gällande reglemente och nytt reglemente.
3. Förslag nytt reglemente.  
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 46.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 138.
6. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 151.

Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar

att anta reviderat reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
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§ 68

Revidering av kommunala revisionens reglemente
KS/2018:414 - 003

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderat reglemente för den kommunala revisionen,

att reviderat reglemente träder i kraft den 1 juli 2018.

Ärendebeskrivning
Utifrån att en ny kommunallag 2017:725 trädde i kraft 1 januari 2018 
har en översyn av den kommunala revisionens reglemente genomförts. 

Tillägg och förändringar har gjorts enligt nya kommunallagen 2017:725 
som faller ner på den kommunala revisionen samt utifrån Sveriges 
kommuner och landstings senaste förslag på reglemente. Paragrafer som 
ändrats eller lagts till utifrån nya kommunallagen har försetts med 
laghänvisning.

Gällande reglemente KS/2006:501 ligger som underlag.
 
Förslag till reviderat reglemente föreligger.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat reglemente för den kommunala revisionen,

att reviderat reglemente träder i kraft den 1 juli 2018.

Underlag
1. Gällande reglemente. 
2. Förslag till nytt reglemente. 
3. Jämförelsedokument gällande och förslag till nytt reglemente.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 137.
5. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 152.
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Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar

att anta reviderat reglemente för den kommunala revisionen,

att reviderat reglemente träder i kraft den 1 juli 2018.
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§ 69

Förvärv av aktier i Expandum AB
KS/2017:2050 - 141,KS/2018:442 - 141

Kommunfullmäktige beslutar

att ge kommunchefen i uppdrag att förvärva Trelleborg AB:s aktier 
förutsatt att:
- övriga ägare i Expandum AB avstår helt från hembudsrätt
- köpeskillingen uppgår till maximalt 100 000 kr för 1 665 aktier,

att ur anslaget ”KS förfogande drift” verksamhet 941, ansvar 80 anvisa 
100 000 kr för köp av aktier i Expandum AB.

Ärendebeskrivning
Arbete pågår med att bilda en ny näringslivsorganisation i Gällivare under 
2018. Projektnamnet är ”Gällivare Näringsliv 2.0”.
Kommunstyrelsen har i ärende KS/2017:2050 bland annat beslutat:
att den strategiska inriktningen för en ny näringslivsorganisation 
fastställs enligt alternativ två
att kommunchefen får i uppdrag att påbörja en ägardialog med övriga 
ägare i Expandum
Alternativ två innebär att den nya näringslivsorganisationen bildas inom 
ramen för Expandum AB.

I nuläget äger Trelleborg AB 1 665 aktier (av totalt 5 000) till ett 
nominellt värde av 100 000 kr. I syfte att skapa en starkt lokalt för-
ankrad näringslivsorganisation bör dessa aktier ägas av en lokalt 
verksam organisation. Övriga aktieägare är LKAB (33%), Företagarna 
(16,5%) och Gällivare Kommun (16,5%). Den hittillsvarande ägar-
dialogen har resulterat i huvudförslaget att Gällivare Kommun förvärvar 
Trelleborg ABs aktier varefter Gällivare Kommuns ägarandel ökar till 
49,5%. Enligt § 10 i Expandum AB:s bolagsordning har ägarna 
hembudsrätt (ung. förköpsrätt) till aktierna.

Trelleborg AB har den 8 mars och 10 april 2018 tillskrivits av Gällivare 
kommun i syfte att erhålla svar på huruvida de är intresserade av att 
sälja sina aktier och i så fall till vilket pris. Trelleborg AB behandlar 
ärendet. För att tidplanen för bildandet av den nya 
näringslivsorganisationen skall håll är det av stor vikt att ett eventuellt 
förvärv av Trelleborgs aktier kan ske senast i augusti 2018 varför ett 
beslut om att ge kommunchefen i mandat att genomföra köpet behöver 
fattas.
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I framtiden kan det bli aktuellt att Gällivare Kommun minskar sin 
ägarandel till förmån för att erhålla ett breddat ägande i den nya 
näringslivsorganisationen. I de fall detta blir aktuellt skall 
Kommunfullmäktige 
besluta om detta i ett senare skede.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet kostar kommunen maximalt 100 000 kr som köpeskilling för 
aktier.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge kommunchefen i uppdrag att förvärva Trelleborg AB:s aktier 
förutsatt att:
- övriga ägare i Expandum AB avstår helt från hembudsrätt
- köpeskillingen uppgår till maximalt 100 000 kr för 1 665 aktier,

att ur anslaget ”KS förfogande drift” verksamhet 941, ansvar 80 anvisa 
100 000 kr för köp av aktier i Expandum AB.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2018-01-15 § 27.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 132.
3. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 154.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Bror Wennström (MV)

att ge kommunchefen i uppdrag att förvärva Trelleborg AB:s aktier 
förutsatt att:
- övriga ägare i Expandum AB avstår helt från hembudsrätt
- köpeskillingen uppgår till maximalt 100 000 kr för 1 665 aktier,

att ur anslaget ”KS förfogande drift” verksamhet 941, ansvar 80 anvisa 
100 000 kr för köp av aktier i Expandum AB.
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§ 70

Ändring av bolagsordning för IT Norrbotten
KS/2017:2525 - 106

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till ändring av Bolagsordning för IT Norrbotten AB.

Ärendebeskrivning
Det finns i länet ett ökat behov av att stödja kommuners stadsnät. Efter 
diskussioner på ägarsamrådet 2017 beslutades att IT Norrbotten AB ska 
kunna erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras 
stadsnät. För att det ska vara möjligt behöver bolagsordningen revideras, 
§ 3 Verksamhetsföremål, med tillägget att bolaget ska erbjuda länets 
kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen 
som stadsnätsoperatör. 

IT Norrbotten AB har erbjudit Gällivare kommun att utveckla tjänst och 
förvaltning av vårt stadsnät. Erbjudandet är dock inte konkurrenskraftigt 
jämfört med den lösning vi tillämpar. Om bolagsordningen ändras 
förutsätter Gällivare kommun, att i det fall IT Norrbotten utvecklar och 
för-valtar stadsnät, att ändringen inte på något sätt påverkar övriga 
tjänster som tillhandahålls negativt. Vidare förväntar vi oss att de 
kommuner som väljer IT Norrbotten AB som utvecklare och/eller 
förvaltare står för alla de kostnader som uppdraget medför.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27 § 78 att anta förslag till ändring 
av bolagsordning för IT Norrbotten AB, men då det är kommunfull-
mäktige som beslutar i ärendet, behandlas ärendet på nytt.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till ändring av Bolagsordning för IT Norrbotten AB.
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Underlag
1. Förslag ändring av Bolagsordning.
2. Svar angående ändring av Bolagsordning.
3. Kommunstyrelsen 2018-03-27 § 78.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 133.
5. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 155.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar

att anta förslag till ändring av Bolagsordning för IT Norrbotten AB.
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§ 71

Redovisning av medborgarinitiativ 2017
KS/2017:2685 - 0091

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga redovisning av inkomna medborgarinitiativ med godkännande 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2015-02-16 § 68 beslutat att medborgare har 
möjlighet från 2015-04-01 att inkomma med medborgarinitiativ till 
Gällivare kommun. Alla medborgarinitiativ ska till respektive nämnds 
beredning för att där avgöras om initiativet ska hanteras på tjänste-
mannanivå eller om initiativet ska återkomma för avgörande av 
respektive nämnd. Handläggningen av medborgarinitiativ ska leda till att 
medborgarinitiativet avslås, besvaras eller antas. 

Kommunfullmäktige har 2016-12-12 § 250 beslutat att kommunfull-
mäktige i samband med årsredovisingen delges årets inlämnade med-
borgarinitiativ och vad som beslutats kring dessa. Utifrån detta uppdrag 
har en sammanställning gjorts 2018-01-16 angående de medborgar-
initiativ som inkommit under 2017. Med anledning av datorhaveriet 
sommaren 2017 finns det brister i ärendehanteringssystemet Lex med 
kopplingar till respektive nämnd/förvaltning vilket har inneburit att alla 
initiativ inte fullt ut har kunnat följas upp.

2018-02-06 § 20 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott ”att åter-
remittera ärendet och rapport om varför det inte går att följa upp alla 
initiativ”. Utifrån detta och vidare kontroll av de ärenden som inte har 
kunnat följas upp framkommer dels att vissa svar till initiativtagare kan 
ha försvunnit i samband med den förlust av data som skett i samband 
med kraschen under sommaren 2017. Dessutom kan information om 
ärendenas status ha försvunnit så att det inte har kunnat avgöras om, 
eller vart ett initiativ har skickats. Det kan också bero på att rutinen för 
hanteringen av medborgarinitiativen ibland inte följs fullt ut vilket kan 
medföra brister i registrering och återsökning.

Den sammanställning som nu redovisas grundar sig på sökning i gamla 
och nya Lex samt kompletterande uppföljningar mot förvaltningarna.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga redovisning av inkomna medborgarinitiativ med godkännande 
till handlingarna.

Underlag
1. Utredning, Redovisning av medborgarinitiativ 2017 
2. Kommunstyrelsen 2018-04-16 § 122.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att lägga redovisning av inkomna medborgarinitiativ med godkännande 
till handlingarna.
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§ 72

Lapplands kommunalförbund - Årsredovisning 2017
KS/2018:59 - 101,KS/2018:94 - 041

 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende 
2017,

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

Bror Wennström (MV) deltar ej i beslutet.

Jäv
Lars Alriksson (M), Jeanette Wäppling (V), Birgitta Larsson (S), Maria 
Åhlén (S), Eva Alriksson (M) och Nicklas Johansson anför jäv och deltar 
varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Lapplands kommunalförbund (LKF) har inkommit med årsredovisning för 
2017 samt revisionsberättelse.
De verksamhetsmässiga målen uppvisar god måluppfyllelse men 
underskottet och höstens bristande prognossäkerhet innebär att två 
finansiella mål för 2017 inte uppnåtts.

Detta innebär sammantaget att förbundet under 2017 inte fullt ut 
motsvarat direktionens krav på god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-09 § 42 att Lapplands 
kommunalförbunds årsredovisning 2017 utgår och tas upp på nytt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2018.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende 
2017,

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

Underlag
1. Lapplands kommunalförbund – Årsredovisning 2017.
2. Kommunfullmäktige 2018-04-09 § 42.
3. Meddelande förbundschefen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 142.
5. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 156.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar

att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende 
2017,

att bevilja direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
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§ 73

Ansvarsutövandegranskning Norrbottens E-nämnd
KS/2018:362 - 007

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ansvarsutövandegranskningen.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns revisorer har genomfört en översiktlig granskning 
avseende Norrbottens E-nämnds ansvarsutövande.

Utifrån granskningen gör revisorerna bedömningen att E-nämndens 
ansvarsutövande 2017 har varit tillräcklig.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Gällivare kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ansvarsutövandegranskningen.

Underlag
1. Granskning.
2. Kommunfullmäktige 2018-04-09 § 46.
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§ 74

Taxa planbesked
KS/2018:380 - 0031

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för planbesked för samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet 
med tidigare antagen taxa för Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har använt sig av MBR:s taxa för plan-
besked, men förvaltningen bör formellt själva ha en taxa för att utge 
planbesked. MBR har i sin taxa för avgifter för besked (tabell 7) angett 
att tidsersättning utgår - dock minst 200 mPBB, vilket avser 
”milliprisbasbelopp” (en tusendels prisbasbelopp). Samhällsbyggnads-
förvaltningen har tillämpat denna taxa för hittills utgivna planbesked och 
bedömer att denna taxa är lämplig att tillämpa även fortsättningsvis.

Ekonomiska konsekvenser
Enligt förslag till taxa.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för planbesked för samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet 
med tidigare antagen taxa för Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen.

Underlag
1. Miljö-, bygg och räddningsförvaltningens taxa för plan och bygglov. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-04-26.
3. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 153.
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§ 75

Entledigande av ersättare i Lapplands kommunalförbund, 
gymnasienämnd
KS/2017:2236 - 102

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna entledigande för Josefine Rynbäck (MP) från uppdraget som 
ersättare i Lapplands kommunalförbund, gymnasienämnd.

Ärendebeskrivning
Josefine Rynbäck (MP) har 9 april 2018 inkommit med en avsägelse för 
sitt uppdrag som ersättare i Lapplands kommunalförbund, 
gymnasienämnd.

Förslag till beslut
att godkänna entledigande för Josefine Rynbäck (MP) från uppdraget som 
ersättare i Lapplands kommunalförbund, gymnasienämnd.

Underlag
1. Avsägelse
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§ 76

Fyllnadsval av ersättare i Lapplands kommunalförbund, gymnasienämnd
KS/2017:2236 - 102

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Dagmar Nyman (MP) till ersättare i Lapplands kommunalförbund, 
gymnasienämnd.

Ärendebeskrivning
Josefine Rynbäck (MP) har den 9 april 2018 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i Lapplands kommunalförbund, gymnasienämnd. 

Fyllnadsval föreligger för perioden 18 juni 2018 -31 december 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att utse Dagmar Nyman (MP) till ersättare i Lapplands kommunalförbund, 
gymnasienämnd.

Underlag
1. Avsägelse.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2018-05-25 § 6.
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§ 77

Motion av Johannes Sundelin (S) - Ställningstagande för mångfald och 
aktivt arbeta mot främlingsfientlighet genom toleransprojekt
KS/2017:2056 - 130

 
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med hänvisning till skollagens skrivning om att det är 
rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och det pedagogiska 
arbetet samt att uppföljning av målområdet normer och värden ingår 
som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet,

att med beaktande lägga redovisningen till handlingarna då årlig 
uppföljning av läroplansområdet normer och värden från och med 2018 
kommer att ske inom ramen för barn-, utbildning- och kulturnämndens 
årsredovisning.

Reservation
Birgitta Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från socialdemokratiska partiet, Johannes Sundelin, 
med förslag om ställningstagande för mångfald och att aktivt arbete mot 
främlingsfientlighet genom toleransprojektet. Toleransprojektet innebär 
att projektet integreras i skolundervisningen och under ett år träffas 
elever från olika skolor för att prata om allt från intolerans och 
utanförskap till hur vi lever tillsammans i en demokrati.

Kommunfullmäktige
Motionen har behandlats i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
beslutade att ärendet ska återremitteras med motivering att kommunen 
får i uppdrag att se över möjligheten om motionärernas intentioner ”om 
ett långsiktigt arbete för mångfald och ökad tolerans” kan inrymmas i det 
normskritiska arbetet skolan idag arbetar efter samt att skolans norm-
kritiska arbete följs upp och utvärderas i samband med att motionen 
besvaras.

Systematiskt kvalitetsarbete
Barn-, utbildning- och kulturnämnden följer årligen upp arbetet inom 
läroplansområdet normer och värden. Arbetet dokumenteras i såväl 
enheternas som huvudmannens kvalitetsavstämning läsår. 
Utöver detta har barn-, utbildning- och kulturförvaltningen gjort en 
fördjupad uppföljning och utvärderat grundskolans normkritiska arbete. 
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Resultatet visar att arbete utifrån läroplansområdet normer och värden 
pågår på alla enheter samt att endast ett fåtal enheter har fördjupat sig 
och arbetar kontinuerligt och systematiskt utifrån ett normkritiskt 
perspektiv som utgångspunkt. För att öka kompetensen inom området 
behövs dialog och utvecklingsinsatser, initialt på ledningsnivå. Detta för 
att skolledningen ska kunna organisera och stödja utveckling av det 
normkritiska förhållningssättet på såväl skol- som klassrumsnivå. 
Insatser för skolledare samt chefer inom kultur och ungdom har inletts 
2017-11-23 inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Verksamhetsplan och årsredovisning
Av Barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan för 2018 
framgår att Kvalitetsavstämning läsår från och med 2018 ska följas upp i 
kommunens årsredovisning.

Arbetet på skolenheterna
Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska enligt skollagen 2 kap 
9 – 10 §§ ledas och samordnas av en rektor. Rektorn beslutar om sin 
enhets inre organisation. En naturlig följd av skollagens skrivning inom 
läroplansområdet normer och värden är att rektor ansvarar för att 
organisera och följa upp arbetet.

Ekonomiska konsekvenser
Dialog och utvecklingsinsatser inom området normer och värden 
inklusive normkritiskt arbete kan ske inom ramen för ordinarie 
budgetram. Gällivare kommun har beviljats statsbidrag från Skolverket 
om drygt 800 tkr i syfte att arbeta för ökad jämlikhet. Delar av 
statsbidraget riktas till kompetensutvecklingsinsatser inom det 
normkritiska området. Inledningsvis för skolledare och chefer, därefter till 
medarbetare och 
elever.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Syftet med skollangens mål inom området normer och värden är att 
målen anger riktningen på skolans arbete samt de kunskaper som alla 
elever enligt Lgr 11/Läroplan för grundskolan bör ha utvecklat när de 
lämnar grundskolan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till skollagens skrivning om att det är 
rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och det pedagogiska 
arbetet samt att uppföljning av målområdet normer och värden ingår 
som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  36  (46)

2018-06-18
  

 
 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

att med beaktande lägga redovisningen till handlingarna då årlig 
uppföljning av läroplansområdet normer och värden från och med 2018 
kommer att ske inom ramen för barn-, utbildning- och kulturnämndens 
årsredovisning.

Underlag
1. Motion.
2. Kvalitetsavstämning.
3. Kommunstyrelsen 2018-04-16 § 124.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-03-20 § 54. 

Yrkande
Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Pernilla Fagerlönn (V)

att avslå motionen med hänvisning till skollagens skrivning om att det är 
rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och det pedagogiska 
arbetet samt att uppföljning av målområdet normer och värden ingår 
som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet,

att med beaktande lägga redovisningen till handlingarna då årlig 
uppföljning av läroplansområdet normer och värden från och med 2018 
kommer att ske inom ramen för barn-, utbildning- och kulturnämndens 
årsredovisning.

Birgitta Larsson (S) yrkar

att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer Eva Alrikssons m.fl. förslag mot Birgitta Larssons 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eva 
Alrikssons m.fl. förslag.
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§ 78

Motion av Bror Wennström (MV) - Utländska riskkapitalbolags 
inblandning i kommunens vård-, omsorgspolitik
KS/2017:2059 - 701

 
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen gällande punkt: 1 - att tacka nej till anlitande av 
Riskkapitalbolag.

att avslå motionen på punkt:2 - att säga upp avtalet med Allocate 
Software dvs. avtalet gällande Time Care.

att avslå motionen på punkt: 3 - tillsätt snararast en arbetsgrupp för 
utararbetande av en gemensam samsyn i organiserandet och planerandet 
av kommunens framtida vård- och omsorgsverksamhet. 

Ärendebeskrivning
Malmfältens väl har genom Bror Wennström inlämnat rubricerad motion 
med hemställan om att socialnämnden ska: 1. ”tacka nej till framtida 
anlitande av Riskkapitalbolag i kommunens verksamhet” 2. ”Säger 
uppavtalet med Allocote Software” 3. ”tillsätter snarast en arbetsgrupp 
för utarbetande av en gemensam samsyn i organiserandet och 
planerandet av kommunens framtida vård och omsorgsverksamhet”

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär med stor säkerhet ökade kostnader för förvaltningen 
genom bl.a. ökad ineffektivitetet. En mängd merarbete ute i verksam-
heterna och förvaltningen. Kommer att krävas mer personella resurser 
inom administrationen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Att genomföra förslaget torde ställa till kaos i dokumentation för bl.a. 
handläggarna av barn och ungdomar.

Förklaringar till ställningstagandet
Svar på punkt: 1. Att tacka nej till anlitande av Riskkapitalbolag. För-
slaget torde strida mot lagen om offentlig upphandling (LOU) som gäller i 
hela Europa. Risken är uppenbar att kommunen kommer att fällas i 
samtliga rättsinstanser. 
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Om kommunen ändå skulle besluta sig för att bolag som ägs helt eller 
delvis ägs av Riskkapitalbolag inte får bli leverantör av tjänster eller 
varor är det nästan ett omöjligt uppdrag för inköpsavdelningen att 
identifiera ägandeförhållande i bolag för att bli godkända. T.ex. risken är 
att alla stödsystem som finns i våra datorer har till viss del Riskkapital-
bolag som ägare. Vilka bilar kan kommunen leasa? Vilka hotell blir 
godkända? Vem äger kraftbolaget som levererar el till kommunen? Maten 
som kommunen köper in? Vem äger byggbolagen som kommunen anlitar 
i Samhällsomvandlingen? Osv.

Svar på punkt: 2. Att säga upp avtalet med Allocate Software dvs. 
av-talet gällande Time Care.
Som upplysning kan nämnas att ca hälften av landets kommuner sig av 
Time Care och att de flesta övriga kommuner har andra liknande system.

Time Care är ett stödsystem för personalplanering precis som Life Care, 
Word, Windows, Excel, Outlook är stödsystem för andra arbetsuppgifter. 
Det torde vara ett missförstånd att tro Time Care är problemet fastän det 
är enbart ett stödsystem. Det är alltid hur man använder stödsystemen i 
stödsystemet i sig.

Svar på punkt: 3. Tillsätt snarast en arbetsgrupp för utarbetande av en 
gemensam samsyn i organiserandet och planerandet av kommunens 
framtida vård- och omsorgsverksamhet.

Förslaget är en bra idé. Däremot är förslaget om hur och vilka som ska 
delta i arbetsgruppen tveksamt eftersom gruppen föreslås bestå av en 
blandning av politiker, tjänstemän och representanter från vård- och 
hemtjänstpersonal. Gruppsammansättningen är ”otraditionell” och inte 
lämplig.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen gällande punkt: 1 - att tacka nej till anlitande av 
Riskkapitalbolag.

att avslå motionen på punkt:2 - att säga upp avtalet med Allocate 
Software dvs. avtalet gällande Time Care.

att avslå motionen på punkt: 3 - tillsätt snararast en arbetsgrupp för 
utararbetande av en gemensam samsyn i organiserandet och planerandet 
av kommunens framtida vård- och omsorgsverksamhet. 
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Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 255.
3. Socialnämnden 2018-03-15 § 40.
4. Kommunstyrelsen 2018-04-16 § 123.

Yrkande
Bror Wenström (MV) yrkar

att bifalla motionen.

Lars Alriksson (M) yrkar

att avslå motionen gällande punkt: 1 - att tacka nej till anlitande av 
Riskkapitalbolag.

att avslå motionen på punkt:2 - att säga upp avtalet med Allocate 
Software dvs. avtalet gällande Time Care.

att avslå motionen på punkt: 3 - tillsätt snararast en arbetsgrupp för 
utararbetande av en gemensam samsyn i organiserandet och planerandet 
av kommunens framtida vård- och omsorgsverksamhet. 

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Bror Wennströms förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunfullmäktige har beslutat kommunfullmäktige i enlighet med 
Lars Alrikssons förslag.

Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Lars Alrikssons förslag röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Bror Wennströms förslag röstar Nej.

Efter företaget upprop finner ordföranden att 34 Ja-röster och 2 Nej-
röster har avgetts, 5 frånvarande. Ordförande finner därmed att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag.

Voteringslista bilägges protokollet .
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§ 79

Kommunfullmäktiges delgivningar
KS/2017:2432 - 100,KS/2017:2631 - 007,KS/2018:115 - 
0031,KS/2018:119 - 0031,KS/2018:123 - 0031,KS/2018:127 - 
0031,KS/2018:21 - 101,KS/2018:250 - 0031,KS/2018:251 - 
0031,KS/2018:252 - 0031,KS/2018:324 - 050,KS/2018:367 - 
121,KS/2018:411 - 007,KS/2018:449 - 191,KS/2018:488 - 
007,KS/2018:514 - 102,KS/2018:53 - 750,KS/2018:54 - 
104,KS/2018:60 - 007

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Ks 2017:2432/100
Kommunstyrelsen 2018-04-16 § 113 - Servicedeklaration för 
funktionshinderpolitiskt program 2017-2019, Gällivare kommun.

2. Ks 2018:53/750
Socialförvaltningens rapportering 2018-04-19 i enlighet med 
bestämmelserna i SoL 16 kap. 6 f-h § samt bestämmelserna i LSS 28 f-h 
§.

3. Ks 2018:54/104
Vänsterpartiet har 2018-04-04 inkommit med verksamhetsberättelse, 
kommunfullmäktigegruppens berättelse, ekonomisk redovisning, 
revisionsberättelse samt granskningsintyg.

4. Ks 2018:411/007
Gällivare kommuns revisorer har 2018-04-12 inkommit med 
revisionsplan 2018, version 2018-04-12.

5. Ks 2018:488/007
Gällivare kommuns revisorer har 2018-05-17 inkommit med 
revisionsplan 2018, version 2018-05-15.

6. Ks 2018:60/007
Kommunstyrelsen 2018-04-16 § 111 – Slutrapport styrelsens och 
nämndernas ansvarsutövande 2017.

 7. Ks 2018:449/191
Länsstyrelsen Norrbotten har 2018-04-26 inkommit med protokoll 
inspektion hos överförmyndaren i Gällivare kommun.
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8. Ks 2018:324/050
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott har 2018-03-22 § 38 
antagit anbud avseende upphandling Treenighetens handelsområde.

9. Statisticons Befolkningsprognos 2018-2027, Gällivare kommun.

10. Ks 2018:250/0031
Kommunstyrelsen 2018-04-16 § 117 – Taxa för lotteritillstånd 2019.

11. Ks 2018:252/0031
Kommunstyrelsen 2018-04-16 § 118 – Taxa för kopiering av allmän 
handling 2019.

12. Ks 2018:251/0031
Kommunstyrelsen 2018-04-16 § 119 – Taxa för föreningstjänster, 
kopiering 2019.

13. Ks 2018:119/0031 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 77 – Taxa för 
bildarkivet.

14. Ks 2018:119/0031
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 78 – Taxa för 
upprättande av kopia på originalbetyg.

15. Ks 2018:119/0031
Barn-, utbildning- och kulturnämnen 2018-04-24 § 75 – Taxa för för-
seningsavgifter inom biblioteksverksamheten.

16. Ks 2018:119/0031
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 76 – Taxa för 
fjärrlåneavgift biblioteken.

17. Ks 2018:119/0031
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 74 – Taxa för 
försäljning av måltidskuponger till personal inom barn-, utbildning- och 
kulturförvaltningen.

18. Ks 2018:115/0031
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 36 – Taxa för sotning 
2019.

19. Ks 2018:115/0031
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 39 – Taxa för 
brandskyddskontroll 2019.
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20. Ks 2018:115/0031
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 41 – Taxa livsmedel 
och foderlagstiftning 2019.

21. Ks 2018:115/0031
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 35 – Taxa för tillsyn 
enligt LSO och LBE 2019.

22. Ks 2018:123/0031
Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 62 – Taxa för mottagnings-
avgift Kavahedens avfallsanläggning.

23. Ks 2018:123/0031
Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 55 – Taxa för bilbarnstolar.

24. Ks 2018:123/0031
Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 58 – Taxa ansökningsavgifter 
transportdispenser 2019.

25. Ks 2018:123/0031
Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 59 – Taxa för tillfällig för-
varing av skrotbilar 2019.

26. Ks 2018:123/0031
Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 54 – Taxa torghandel.

27. Ks 2018:123/0031
Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 56 – Taxa flytvästar.

28. Ks 2018:127/0031
Socialnämnden 2018-04-24 § 52 – Taxa för boende vid studier vid annan 
ort.

29. Ks 2018:127/0031
Socialnämnden 2018-04-24 § 53 – Taxa för tillfällig dödsboförvaltning.

30. Ks 2018:127/0031
Socialnämnden 2018-04-24 § 54 – Taxa för tillsyn enligt tobakslagen.

31. Ks 2018:127/0031
Socialnämnden 2018-04-24 § 55 – Taxa för vård och behandling inom 
missbruksvården.

32. Ks 2018:127/0031
Socialnämnden 2018-04-24 § 56 – Taxa för familjerådgivning inom 
socialtjänsten.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  43  (46)

2018-06-18
  

 
 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

34. Ks 2018:54/104
Malmfältens Väl har 2018-05-24 inkommit med verksamhetsberättelse 
2017 med ekonomisk rapport, revisionsberättelse samt granskningsintyg.

35. Ks 2018:514/102
Skrivelse av kommunfullmäktiges ordförande om upphörande av 
valbarhetshinder för revisor, granskning av service- och tekniknämnden.

36. KS 2018:54/104
Malmfältens Väl (MV) har 2018-05-24 inkommit med 
verksamhetsberättelse 2017, revisionsberättelse och granskningsintyg.

Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.
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§ 80

Interpellation av Paula Palmqvist (SD) angående Försäkringskassans 
minskade antal assistanstimmar inom LSS
KS/2018:404 - 1012

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Paula Palmqvist (SD) har inkommit med en interpellation om 
Försäkringskassans minskade antal assistanstimmar inom LSS.

Iris Dimitri (M) socialnämndens ordförande har utarbetat ett skriftligt 
svar som har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Underlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen 
får ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. 
Interpellationen besvaras vid dagens kommunfullmäktige sammanträde.
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§ 81

Interpellation av Birgitta Larsson (s) angående återställning av mat-
distribution Bergsgläntan, Ullatti
KS/2018:526 - 1012

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 
24 september 2018.

Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S) har inkommit med en interpellation om återställning 
av matdistribution Bergsgläntan, Ullatti.

Iris Dimitri (V) socialnämndens ordförande har utarbetat ett skriftligt svar 
som har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Underlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen 
får ställas. Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. 
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 24 
september 2018.
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§ 82

Inkomna motioner
KS/2018:23 - 101,KS/2018:382 - 1011,KS/2018:451 - 1011

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning.

Ärendebeskrivning
Fram till kallelsens utskick har följande motioner inkommit:

Motion av Bror Wennström (MV) – LSS personlig assistans, KS 
2018:382/1011.

Motion av Clary Persson (S) – Avgiftsfri torghandel i Gällivare, KS 
2018:451/1011.

Underlag
1. Motion LSS.
2. Motion torghandel.
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F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 78  §  §  § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Alriksson, Lars  Jäv §§ 61, 72 M N X

Alriksson, Eva § 72 M N X

Nordvall Hedström, Monica M N X

Henriksson, Amy M N X

Liljergren, Per-Åke M N X

Blom, Benny M N X

Michael Martinsson M F

Larsson, Birgitta, Jäv §§ 61, 72 S N X

Lindberg, Lena S N X

Åhlén, Maria, Jäv § 72 S N X

Sundelin, Johannes S F

Eriksson, Nina S F

Axelsson, Roland S F

Persson, Clary S N X

Ärlebrand, Steve, Jäv § 61 S N X

Rantapää, Mats S F

Normark, Ulf S N X

Pohjanen, Margareta S N X

Junkka, Tomas S F

Öqvist, Frank S N X

Eriksson, Gunnel S F

Heldeskog, Birgitta S N X

Danell, Claes S F

Eriksson, Monica S N X
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Ledamöter

Wäppling, Jeanette , Jäv § 72 V N X

Eriksson, Stig                     V F

Taivalsaari, Karl-Erik V F

Sundqvist-Apelqvist, Katinka V N X

Fagerlönn, Pernilla V N X

Lehtipalo, Henrik, Jäv § 61             V N X

Öderyd, Isabelle V F

Ölvebo, Henrik MP F

Liinanki, Mattias MP N X

Nyman, Dagmar MP N X

Ovrell, Stefan MP F

Palmqvist, Eric SD N X

Palmqvist, Paula SD N X

Nicklas Johansson, Jäv § 72 NS N X

Henricsson, Margareta NS N X

Wennström, Bror MV N X

Olofsson, Fredric MV N X
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Wahlström, Ann M F

Högman, Josephine M F

Wahlström, Per M F

Wahlström, Anna Maria M F

Normark, Tony S F

Eriksson, Vivi S F

Furskog, Laila S F

Tina, Kent S F

Hellström, Monica, ersätter Johannes Sundelin S T X

Johansson, Magnus, ersätter Nina Eriksson S T X

Johansson, Lars-Erik, ersätter Roland Axelsson S T X

Burman, Anna, ersätter Mats Rantapää S T X

Karlsson, Tommy, ersätter Tommas Junkka 
10:00-12:00, §§ 58-68

S T

Väyrynen, David, ersätter Karl-Erik Taivalsaari V T X

Lehtipalo, Ann-Christin, ersätter Isabelle 
Öderyd

V T X

Haarala, Ove V F

Forsberg, Kristina, ersätter Stig Eriksson V T X

Olofsson, Simon MP F

Pettersson, Andreas, ersätter Henrik Ölvebo MP T X

Sandin, Torbjörn NS N

Eriksson, Göte NS N
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