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Ajournering

Gällivare Folkets hus, Blå Forell  
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Kl. 11:30-12:00 § 38
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Utses att justera Fredric Olofsson och Marina Eriksson

Justeringens plats 
och tid
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§ 35

Godkännande av dagordning
Dnr KS/2019:22

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 
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§ 36

Information från revisorerna
Dnr KS/2019:20

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

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

Vid dagens sammanträde föreligger ingen information från revisorerna.
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§ 37

Information om samhällsomvandlingen
Dnr KS/2019:14

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.

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

Lennart Johansson, förvaltningschef, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen infor-
merar om:

- Kunskapshuset
- Multiaktivitetshuset
- Vård och omsorgsboende, ny förskola, skola Repisvaara
- Is- och evenemangsarena
- Friidrottshallen
- Förskola Mellanområdet
- Forsens dagcenter
- Sjöparkskolan
- Vassara garage
- Norskavägen flerfamiljshus
- Sanering mark Norskavägen
- Repisvaara Gc-väg
- Postgatan
- Repisvaara södra etapp 2
- Sjöparken park
- Vassaratorg
- E 45 handelsområde
- Stålvallen
- Utvecklingsplan centrum
Detaljplaner
- Del av 8:17 Hermlinen/Hjorten
- Västra Repisvaara
- Norskavägen
- Brushanen
- Repisvaara skjutbaneområde.

Underlag
1. Presentation.
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§ 38

Kommunplansdirektiv, budgetregler 2020-2022
Dnr KS/2019:69

Kommunfullmäktige beslutar

att anta budgetregler och kommunplansdirektiv för planperioden 2020-2022.

Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckning
Paula Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet: Sverigedemokraterna kommer att 
föreslå andra prioriteringar i det kommande budgetarbetet och kommer därför inte med 
något yrkande i denna punkt i dag.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Nicklas Johansson (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag. 
Kalkyl, biläggs protokollet.

Ajournering
Kl. 11:30-12:00.

Ärendebeskrivning
För fortsatt arbete i nämnder och styrelse, beslutar kommunfullmäktige om de regler och 
direktiv som skall gälla för budgetarbetet och framtagande av kommunplan.

Budgetreglerna är ramverket för hur budgetarbetet skall gå till.

Kommunplansdirektiven anger vilka ekonomiska förutsättningar som finns och vilka mål 
och inriktningar som bör prioriteras under kommande planperiod. Nämnder och styrelse 
har att ta hänsyn till kommunplansdirektiven i sina särskilda budgetförslag och för vidare 
arbete med att upprätta underlag och konsekvensbeskrivningar.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns specificerat i underlaget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Budgeten skall utgå från God ekonomisk hushållning vilket innebär att ingen generation 
skall behöva bära tidigare generationers konsumtion. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta budgetregler och kommunplansdirektiv för planperioden 2020-2022.
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Underlag
1 Kommunplansdirektiv.
2. Budgetregler.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 15.
4. Kommunstyrelen 2019-02-25 § 81.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
bifall till kommunstyrelsens beslut 

att anta budgetregler och kommunplansdirektiv för planperioden 2020-2022.

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

att anta budgetregler och kommunplansdirektiv för planperioden 2020-2022, förutom

att effektiviseringar i nämnder förändras så att effektiviseringen i socialnämnden är 3 700 
tkr,

att förändra i driftbudgetens ramar till 1 077 966 tkr,

att avsättning/uttag RUR är 0 kr,

att driftbudgeten sammantaget 2020 blir 1 077 966 tkr,

att ramanslag 2020 barn- och utbildningsnämnden blir -440 tkr,

att ramanslag 2020 socialnämnden blir -3 600 tkr,

att engångsanslag 2020 kommunstyrelsen blir 1 000 tkr,

att engångsanslag 2020 socialnämnden blir 3 780 tkr,

Investeringsbudget:
att vård- och omsorgsboendet stryks och att förskola Repisvaara minskar till 50 000 tkr 
2020,

att ILS och inflygningslinjebana 12 byggs 2020 istället för 2021,

att investeringsbudget för kommunstyrelsen 2020 är 530 320 tkr.

Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings och Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Jeanette Wäpplings och Birgitta Larssons 
förslag.
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§ 39

Redovisning av medborgarinitiativ 2018
Dnr KS/2019:135

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 medborgar-
initiativ ska till respektive nämnds beredning för att där avgöras om initiativet ska hanteras 
på tjänstemannanivå 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 kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisingen delges årets inlämnade medborgarinitiativ och vad som beslutats kring 
dessa. Utifrån detta uppdrag har en sammanställning gjorts 2019-01-11 angående de 27 
medborgarinitiativ som inkommit under 2018.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga redovisning av inkomna medborgarinitiativ med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Utredning, redovisning av medborgarinitiativ 2018
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 26.
3. Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 91.

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

att lägga redovisning av inkomna medborgarinitiativ med godkännande till handlingarna.
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§ 40

Reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022
Dnr KS/2018:1017

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet med anledning av att reglementet för överförmyndarnämnden 
måste ses över så att det överensstämmer med överförmyndarnämndens sammansättning.

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny mandatperiod och ny lagstiftning har en översyn och revidering av 
överförmyndarnämndens reglemente genomförts. 

Utifrån den nya Dataskyddsförordningen som ersätter Personuppgiftslagen har paragraf 5. 
Personuppgifter ändrats till Personuppgiftsansvar och innehållet enligt gällande lagstiftning.

I samband med översynen har även ändringar av redaktionell karaktär genomförts. 

Förslag till reviderat reglemente föreligger.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022,

att reviderat reglemente träder i kraft den 1 april 2019.

Underlag
1. Gällande reglemente.
2. Jämförelsedokument gällande och förslag till nytt reglemente.
3. Förslag till nytt reglemente.
4. Överförmyndarnämnden 2018-12-18 § 55.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 25.
6. Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 92.
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022,

att reviderat reglemente träder i kraft den 1 april 2019.

Eva Alriksson (M) yrkar

att återremittera ärendet med anledning av att reglementet för överförmyndarnämnden 
måste ses över så att det överensstämmer med överförmyndarnämndens sammansättning.

Propositionsordning 
Ordförande meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, 
om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.

Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut mot att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering 
Votering begärs varvid kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde Nej-röst, ärendet återremitteras enligt 
Eva Alrikssons förslag.

Votering verkställs medelst upprop.

Omröstningsresultat 
Ja: 25 
Nej:15 
Frånvarande: 1
 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige genom minoritetsåterremiss beslutat enligt Eva 
Alrikssons yrkanden om att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.

Voteringslista bilägges protokollet.
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§ 41

Revidering kulturplan 2019-2021 för Gällivare kommun
Dnr KS/2018:1018

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad Kulturplan 2019-2021,

att planen antas från 1 april 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 5 februari 2018 fattat beslut om Kulturplan för Gällivare 
kommun.

Planen föreslås uppdateras då den inte tidsmässigt fasade ihop med den regionala 
kulturplanen, som är en av utgångspunkterna för kommunens plan. Skrivningar i planen 
har ändrats och till viss del lagts till och tagits bort för att passa ihop med den nyligen be-
slutade regionala kulturplanen. Dock har det inte påverkat de fyra övergripande mål som 
är planens kärna och utgångspunkt för det framtida kulturarbetet i kommunen. Dessa är 
helt oförändrade. Den reviderade planen har uppdaterats för att synkronisera med den nya 
organisationen.

I den reviderade planen ser man textrader som tagits bort. Det gulmarkerade är nya 
skrivningar.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Planen kommer att ge positiva konsekvenser för barn och unga då ett av målen just rör 
gruppen barn och unga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad Kulturplan 2019-2021.

Beslutsunderlag
1. Reviderad Kulturplan 2019-2021.
2. Gällivare kommuns målstyrningsmodell.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-12-19 § 202.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 28.
5. Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 93.
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Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) 

att anta reviderad Kulturplan 2019-2021,
 
att planen antas från 1 april 2019.

Propositionsordning
Ordförande ställer Maria Åhléns och Benny Bloms förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Maria Åhléns och Benny Bloms förslag.
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§ 42

Partistöd 2019
Dnr KS/2019:55

Kommunfullmäktige beslutar

att utbetala partistöd för 2019 till partier representerade i kommunfullmäktige enligt 
följande;

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 471 730 kr
Nya Moderaterna 234 738 kr
Miljöpartiet de gröna 175 490 kr
Vänsterpartiet 175 490 kr
Sverigedemokraterna 145 866 kr
Malmfältens Väl   86 618 kr
Sjukvårdspartiet   86 618 kr

att Sverigedemokraternas partistöd 2019 fastställs till 145 866 kronor, då det femte 
mandatet ej kan besättas,

att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110.

Ärendebeskrivning
Föreligger fastställande av partistöd för år 2019. Partistödet betalas ut årligen i förskott 
efter beslut i kommunfullmäktige. Bedömningen är att alla partier får fortsatt stöd utifrån 
premisser för grundstöd och mandatstöd.

Premisserna för utbetalning av partistöd regleras i föreskriften kommunalt partistöd 
antagen av KF 180409 § 54. Här beskrivs att partier som erhåller partistöd ska inkomma 
med en skriftlig redovisning som visar hur partistöden använts. Till redovisningen ska 
också 
bifogas ett granskningsintyg.
Utifrån detta har nämnd- och utredningsenheten gått igenom de senaste redovisningarna 
för utbetalt partistöd 2017. Efter genomgång kan kontstateras att alla partier utom ett har 
lämnat in redovisning utifrån gällande regler.
Det parti som inte lämnat in en fullständig redovisning, kommer att uppmärksammas på de 
brister som noterats.

Utbetalning av partistöd för 2019
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 471 730 kr
Nya Moderaterna 234 738 kr
Miljöpartiet de gröna 175 490 kr
Vänsterpartiet 175 490 kr
Sverigedemokraterna 175 490 kr
Malmfältens Väl   86 618 kr
Sjukvårdspartiet   86 618 kr
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Ekonomiska konsekvenser
Medel finns via ansvar 15701, verksamhet 110.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd för 2019 till partier representerade i kommunfullmäktige enligt 
följande;

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 471 730 kr
Nya Moderaterna 234 738 kr
Miljöpartiet de gröna 175 490 kr
Vänsterpartiet 175 490 kr
Sverigedemokraterna 145 866 kr
Malmfältens Väl   86 618 kr
Sjukvårdspartiet   86 618 kr

att Sverigedemokraternas partistöd 2019 fastställs till 145 866 kronor, då det femte 
mandatet ej kan besättas,

att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 27.
2. Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 103.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) och Paula Palmqvist (SD) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag

att utbetala partistöd för 2019 till partier representerade i kommunfullmäktige enligt 
följande;

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 471 730 kr
Nya Moderaterna 234 738 kr
Miljöpartiet de gröna 175 490 kr
Vänsterpartiet 175 490 kr
Sverigedemokraterna 145 866 kr
Malmfältens Väl   86 618 kr
Sjukvårdspartiet   86 618 kr
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att Sverigedemokraternas partistöd 2019 fastställs till 145 866 kronor, då det femte 
mandatet ej kan besättas,

att utbetalningen sker från ansvar 15701, verksamhet 110.
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§ 43

Val till styrelse för Gojan 1, Gojan 14 AB
Dnr KS/2019:204

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-10, § 82, femte och sjätte att-satsen,

att välja Jeanette Wäppling (V), Birgitta Larsson (S), Henrik Ölvebo (MP), Magnus 
Johansson (S) och Lars Alriksson (M) till ledamöter,

att välja Birgitta Larsson (S) till ordförande 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av styrelse för Gojan 1, Gojan 14 AB för mandatperiod 2019-2022.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-10, § 82, femte och sjätte att-satsen,

att välja Jeanette Wäppling (V), Birgitta Larsson (S), Henrik Ölvebo (MP), Magnus 
Johansson (S) och Lars Alriksson (M) till ledamöter,

att välja Birgitta Larsson (S) till ordförande 2019-2022.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2017-04-10 § 82.
2. Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 95.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-10, § 82, femte och sjätte att-satsen,

att välja Jeanette Wäppling (V), Birgitta Larsson (S), Henrik Ölvebo (MP), Magnus 
Johansson (S) och Lars Alriksson (M) till ledamöter,

att välja Birgitta Larsson (S) till ordförande 2019-2022.
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§ 44

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Dnr KS/2018:773

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna entledigande av Carl Lundblad (SD) som ledamot i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Carl Lundblad (SD), har 1 februari 2019 inkommit med en begäran om entledigande för 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022. 

Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Carl Lundblad (SD) som ledamot i kommunfullmäktige.

Underlag
1. Avsägelse.
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§ 45

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

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna entledigande av Margareta Höyås (V) från uppdraget som ersättare i miljö-, 
bygg- och räddningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Margareta Höyås (V) har 5 februari 2019 inkommit med en avsägelse från uppdraget som 
ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden för mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Margareta Höyås (V) från uppdraget som ersättare i miljö-, 
bygg- och räddningsnämnden.

Underlag
1. Avsägelse.
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§ 46

Val av ledamot till vakant plats för Sverigedemokraterna i barn- och utbildningsnämnden
Dnr KS/2018:740

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ärendebeskrivning
Föreligger val av ledamot till vakant plats för Sverigedemokraterna i barn- och 
utbildningsnämnden.

Förslag till beslut
att välja Roger Adermalm (SD) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden för mandat-
perioden 2019-2022.
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§ 47

Val av ersättare till vakant plats för Sverigedemokraterna i barn- och utbildningsnämnden
Dnr KS/2018:740

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Rory Blom (SD) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för mandatperioden 
2019-2022.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av ersättare till vakant plats för Sverigedemokraterna i barn- och 
utbildningsnämnden.

Förslag till beslut
att välja Rory Blom (SD) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för mandatperioden 
2019-2022.
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§ 48

Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) - Säkra skolvägar
Dnr KSst/2019:59

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen då presenterat problem skall åtgärdas.

Ärendebeskrivning
Motion inkommen 2018-06-25 angående gång- och cykelvägar till utbyggnaderna av nya 
bostadsområden som sker i övre Koskullskulle. 

Längs Genvägen finns idag ingen frånskild gångbana vilket upp-märksammats i den väg-
utredning som gjorts under 2017/18. Längs sträckan finns också en busshållplats. Åtgärd 
planeras utföras under sommaren 2019 för att säkerställa säkerheten för gångtrafikanter.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ökad säkerhet till skola.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen då presenterat problem skall åtgärdas.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-02-12 § 8.
3. Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 104.

Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar med instämmande av Karl-Erik Taivalsaari (V) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen då presenterat problem skall åtgärdas.
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§ 49

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M), 
Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M) och Kjell-Åke Andersson (M) - Delegationsordning 
för nämnder och styrelser
Dnr KS/2018:883

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen då mindre organisationsförändringar måste kunna genomföras utan 
beslut av nämnd eller styrelse.

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

Ärendebeskrivning
Motion angående revidering av delegationsordningar så att endast nämnder och styrelser 
kan besluta om organisationsförändringar, har inkommit 2018-11-05 från Eva Alriksson 
(M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M), Lars Alriksson (M), Per 
Wahlström (M), Kjell-Åke Andersson (M). 

Motionärerna skriver att delegationsordingarna behöver revideras så att organisations-
förändringar inte kan genomföras utan beslut av nämnd eller styrelse. Detta för att säkra 
styrbarheten och försäkra att kommunallagens intentioner upprätthåll.

Kommunstyrelsen har 2018-11-26 antagit ny delegationsordning för kommunstyrelsen där 
ärende om organisationsförändring inom förvaltningen beskrivs under punkt 1.01. Här har 
preciserats att 
”Organisationsförändring inom förvaltningen som inte påverkar servicen till kommun-
invånarna samt är förankrad i kommunstyrelsens presidium” får hanteras med 
förvaltningschef som delegat.

Tillägget kommer att införas i samtliga delegationsordningar där punkten ingår, utifrån 
principen att likrikta samtliga delegationsordningar så långt möjligt är.

Bedömning
Utifrån preciseringen att organisationsförändringar ska vara förankrade i 
styrelsens/nämndens presidium bedöms att både styrbarheten för förtroendevalda och 
intentionen i kommunallagen blir säkrad. Motionen bedöms i och med detta bli besvarad. 

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

att avslå motionen då mindre organisationsförändringar måste kunna genomföras utan 
beslut av nämnd eller styrelse.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-12 § 30.
3. Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 106.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Johannes Reinfors (V), Karl-Erik 
Taivalsaari (V), Jeanette Wäppling (V) och Birgitta Larsson (S) i enlighet med kommun-
styrelsens förslag  

att avslå motionen då mindre organisationsförändringar måste kunna genomföras utan 
beslut av nämnd eller styrelse.

Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)
      
att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons, Johannes Reinfors, Karl-Erik Taivalsaaris, Jeanette 
Wäppling och Birgitta Larssons förslag mot Eva Alrikssons och Lars Alrikssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfull-
mäktige har beslutat i enlighet med Magnus Johanssons, Johannes Reinfors, Karl-Erik 
Taivalsaaris, Jeanette Wäpplings och Birgitta Larssons förslag.
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§ 50

Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M), 
Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M), Kjell-Åke Andersson (M), Nicklas Johansson (SJVP) 
och Torbjörn Sandin (SJVP) - Ändring i delegationsordning för nämnder och styrelser: 
inrättande av tjänst
Dnr KS/2018:891

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen anses besvarad i och med att det redan är nämnderna och styrelserna som 
beslutar om inrättande av tjänst. 

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

Ärendebeskrivning
Motion av Eva Alriksson (M), Monika Nordvall (M), Kjell Hansson (M), Marina Eriksson (M), 
Lars Alriksson (M), Per Wahlström (M), Kjell-Åke Andersson (M), Nicklas Johansson, (SJVP) 
och Torbjörn Sandin (SJVP), angående ändring i delegationsordning för nämnder och 
styrelsen gällande inrättande av tjänst, inkom 2018-11-06.

Motionärerna framför att ”för att det politiska systemet ska få kontroll över den 
verksamhet som de förtroendevalda ansvarar för krävs att nämnder och styrelser tar 
ställning till nya inrättade tjänster”. Motionärerna vill att delegationsordningarna snarast 
revideras så att endast nämnder och styrelsen kan besluta om inrättande av nya tjänster.

Bedömning
I delegationsordningarna så har varken utskott eller någon tjänsteman getts delegation att 
besluta om inrättande av tjänster. I och med detta så är det nämnderna och styrelsen som 
ska fatta beslut när det gäller inrättande av tjänst. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen anses besvarad i och med att det redan är nämnderna och styrelserna som 
beslutar om inrättande av tjänst. 
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Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 31.
3. Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 107.

Yrkande
Johannes Reinfors (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling 
(V), Johannes Sundelin (S) och Iris Dimitri (V) i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att motionen anses besvarad i och med att det redan är nämnderna och styrelserna som 
beslutar om inrättande av tjänst. 

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP), Eva Alriksson (M), 
Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV)

att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer Johannes Reinfors, Birgitta Larssons, Jeanette Wäpplings, Johannes 
Sundelins och Iris Dimitris förslag mot Lars Alrikssons, Nicklas Johanssons, Eva Alriksson, 
Fredric Olofssons och Bror Wennströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Johannes Reinfors, Birgitta Larssons, Jeanette Wäpplings, Johannes Sundelins och Iris 
Dimitris förslag.
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§ 51

Kommunfullmäktiges delgivningar
Dnr KS/2019:21, KS/2019:196, KS/2018:54, KS/2018:757, KS/2019:217, KS/2019:54, 
KS/2019:35

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delgivningar

1. KS 2019:196 007
Gällivare kommuns revisorer 2019-01-28 – Slutdokument Tillgänglighet och service: 
följsamhet till förvaltningslagen.

2. KS 2018:54 104
Miljöpartiet de Gröna i Gällivare kommun – Revisionsberättelse för år 2017.

3. KS 2018:757 102
Gällivare Energi AB – protokoll sammanträdesdatum 2019-02-11.

4. KS 2019:217 102
Kommunfullmäktiges S-grupp – årsmötesprotokoll 2019-02-04.

5. KS 2019:54 750
Socialförvaltningen – Rapportering i enlighet med bestämmelserna i SoL 16 kap. 6 f-h § 
samt bestämmelserna i LSS 28 f-h §.

6. KS 2019:35 107
Lapplands kommunalförbund – protokoll fört vid direktionsmöte inom Lapplands 
kommunalförbund 2018-12-20.

Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  28  (31)

2019-03-11
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 52

Interpellation av Marina Eriksson (M) - Servicehuset Enens vara eller inte vara
Dnr KS/2019:258

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Marina Eriksson (M) har inkommit med en interpellation om servicehuset Enens vara eller 
inte vara.

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

Underlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. 
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras vid 
dagens sammanträde.
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§ 53

Interpellation av Fredric Olofsson (MV) - Har kommunen någon ambition att ta fram ett för 
allmänheten tilltalande och tillgängligt Funktionhinderpolitiskt program (populärversion) 
utifrån diskussionerna inför beslutet?
Dnr KS/2019:248

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Fredric Olofsson (MV) har inkommit med en interpellation om kommunen har någon ambi-
tion att ta fram ett för allmänheten tilltalande och tillgängligt funktionshinderpolitiskt 
program (populärversion) utifrån diskussioner inför beslutet.

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

Underlag
1. Interpellation.
2. Svar på interpellationen.

Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. 
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras vid 
dagens sammanträde.
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§ 54

Fråga från Bror Wennström (MV) - När besvaras motionen Kommunalt huvudmannaskap 
Repisvaara
Dnr KS/2019:199

Kommunfullmäktige beslutar

att anse frågan besvarad.

Ärendebeskrivning
Bror Wennström (MV) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
när motionen Kommunalt huvudmannaskap Repisvaara kommer att besvaras.

Frågan besvaras av kommunstyrelens ordförande på kommunfullmäktiges sammanträde 
11 mars 2019.

Underlag
1. Fråga.
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§ 55

Inkomna motioner
Dnr KS/2019:24, KS/2019:235

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna över motionen till kommunstyrelsen för handläggning.

Ärendebeskrivning
Fram till kallelsens utskick har följande motion inkommit:

Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) – Tillgänglighetsanpassning av 
vägen till Fjällstugan på Dundret. KS/2019:235.

Vid dagens sammanträde har följande motioner inkommit:

Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV), Bror Wennström (MV) och Gun 
Isaxon (MV) – Arbetskläder/skyddskläder till Gällivare kommuns anställda inom vård- och 
omsorg utifrån diskrimineringslagen. KS/2019:319.

Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV), Bror Wennström (MV) och Gun 
Isaxon (MV) – Tillsättande av utredning gällande ”Lika möjligheter för Gällivare kommuns 
anställda till arbetskläder/skyddskläder utifrån diskrimineringslagen”. KS/2019:320.

Motion av Monica Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), 
Marina Eriksson (M), Per Wahlström (M) och Lars Alriksson (M) – Utmaningsrätt. 
KS/2019:321.

Motion av Monica Hedström (M), Marina Eriksson (M), Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), 
Benny Blom (M), Per Wahlström (M) och Lars Alriksson (M) – Tillhandahålla en fungerande 
dokument-app till de förtroendevalda. KS/2019:322.

Motion av Eva Alriksson (M), Monica Hedström (M), Per Wahlström (M), Lars Alriksson (M), 
Marina Eriksson (M), Benny Blom (M) och Kjell Hansson (M) – Vinterskor inom kommunens 
barnomsorg och förskolor. KS/2019:323.

Underlag
1. Motioner.
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Lars Alriksson M N X

Kjell Hansson M N X

Eva Alriksson M N X
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Ledamöter

Jeanette Wäppling           V N X

Karl-Erik Taivalsaari V N X

Pernilla Fagerlönn V F

David Väyrynen V N X

Katinka Sundqvist Apelqvist V F

Henrik Ölvebo MP F

Sanna Nilsson Ylitalo MP F

Mattias Liinanki kl. 13.00-17.05 §§ 38-55 MP N X

Dagmar Nyman MP N X

Stefan Ovrell MP N X

Eric Palmqvist 13.00-17.05 §§ 38-55 SD N X

Paula Palmqvist SD N X

Mia Feldenius SD N X

Rory Blom SD N X

Margareta Henricsson SJVP F

Nicklas Johansson SJVP N X

Fredric Olofsson MV N X

Bror Wennström MV N X
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Per-Åke Liljergren M F

Kjell-Åke Andersson M N

Jon Sandin M F

Dick Sundström M N

Mats Rantapää ers. Elin Näslund S T X

Clary Persson ers. Ulf Normark S T X

Steve Ärlebrand ers. Tony Normark S T X

Rolf Häggkvist Ej tjg.ers. kl. 10.00-13.45 §§ 35-40, 
ers. Tomas Junkka 13.45-17.05 §§ 41-55

S T

Birgitta Heldeskog S N

Frank Öqvist S N

Monica Hellström S N

Stefan Ersholm S N

Jan-Anders Perdahl V F

Iris Dimitri  ers. Pernilla Fagerlönn 10.10-17.00 §§ 37-
55

V T X

Johannes Reinfors ers. Katinka Sundqvist Apelqvist V T X

Josefine Rynbäck ers. Sanna Nilsson Ylitalo MP T X

Andreas Pettersson MP F

Jenny Johansson Jänkänpää ers. Henrik Ölvebo MP T X

Stig Nordqvist ers. Margareta Henricsson SJVP T X

Torbjörn Sandin SJVP N
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