SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 38 (91)

2009-03-30
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Folkets Hus Gällivare, måndag den 30 mars 2009, kl. 13.00-21.30.

Beslutande

Enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Lennart Johansson, kommunchef
Anneli Markström, kommunsekreterare
Marie Ågren Johansson, Projekt TAGE Gellivare, § 23
Marianne Jonsson, socialchef, § 24
Rita Poromaa, ordförande socialnämnden, § 24
Lennart Hagstedt, revisor, §§ 26-27, 29

Utses att justera

Yvonne Bergmark Bröske och Katinka Sundqvist-Apelqvist

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, onsdag den 8 april, kl. 10.00.

Underskrifter

Sekreterare
Anneli Markström

§§ 23-54

Ordförande
Margareta Pohjanen

Margareta Henricsson § 27

Justerande
Yvonne Bergmark Bröske

Katinka Sundqvist-Apelqvist

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2009-03-30

Datum för anslags uppsättande

2009-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
Anneli Markström

|Utdragsbestyrkande
|

Datum för anslags nedtagande

2009-04-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 39 (91)

2009-03-30
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SIDAN
42

§ 23
Information - Projekt TAGE Gellivare
§ 24

43
Information från socialnämnden

§ 25

44
Delgivningar

§ 26

46
Revisionsanmärkning

§ 27

47
Ansvarsfrihet för år 2008

§ 28

49
Årsredovisning 2008 för Gällivare kommun

§ 29

50
Verksamhetsmässiga mål/riktlinjer för kommunfullmäktige

§ 30

51
Gymnasiesamverkan - LKF (KOM 2005:470/612)

§ 31

54
Avveckling av verksamheter inom barn- utbildning- och kulturnämnden

§ 32

60
Underlag till kommunplan 2010-2012

§ 33

61
Avskrivning av motioner samt avslut av utredningsuppdrag

§ 34

64
Tilläggsanslag för utbyggnad av Söderbergskullar

§ 35

67
Ullatti skola

§ 36

69
Årsredovisning 2008 - Lapplands kommunalförbund

|Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 40 (91)

2009-03-30
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 37
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KS/2009:43 -101
§ 23
Information - Projekt TAGE Gellivare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Marie Ågren Johansson, projektledare för TAGE
Gellivare, om Projekt TAGE Gellivare. Projektet TAGE Gellivare hjälper ungdomar i
utanförskap till arbete eller utbildning. Projektets verksamhet bygger på ett nära samarbete mellan de organisationer som på något sätt är involverade kring ungdomar i utanförskap, bl.a. Arbetsförmedlingen. I projektet lägger man upp och genomför en individuell utvecklingsplan för de medverkande. I utvecklingsplanen pusslas olika aktiviteter
ihop med målet att de unga ska ut i varaktigt arbete eller utbildning så fort som det är
möjligt. Projektets basprogram innehåller exempelvis motiverande samtal, kost, hälsa
och hygien, personliga mål, ekonomi, samarbetsövningar, konflikthantering, social
kompetens m.m. Projekttiden för TAGE Gellivare är två år och påbörjades under 2008.
Informationen pågår mellan 13.05-13.20.
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KS/2009:43 101
§ 24
Information från socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information, samt
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktige sammanträde informerar socialnämndens ordförande
Rita Poromaa (s) samt socialchef Marianne Jonsson om socialnämndens verksamhet.
Bland annat informeras om socialnämndens verksamhetsplan för kommande år,
styrkort, ekonomi och personalansvar.
Informationen pågår mellan 13.20-14.05.
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KS/2009:45 -101
§ 25
Delgivningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.
Delgivningar
1.
KS/2009:98 -012
Socialnämndens beslut i ärende ”Nämndsplan.
2.
KS/2008:362 -109
Kammarkollegiets beslut om ”Permutation av Stiftelsen Gällivare kommuns samfond”.
3.
KS/2009:131 -435
Fiskevårdande åtgärder – anslag 2009.
4.
KS/2008:715 -007
Barn-, utbildning- och kulturnämndens beslut i ärende ”Revision avseende barn-, utbildning- och kulturnämndens styrning, ledning och internkontroll av skolverksamheten”.
5.
KS/2009-49 -107
Lapplands Kommunalförbunds Direktionsprotokoll 2008-12-17.
6.
KS/2009:2 -100
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 09:11. Ny lag om vissa kommunala befogenheter m.m.
7.
KS/2009:2 -100
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 09:12. Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss m.m.
8.
KS/2009:24 -104
Länsstyrelsen har den 2 februari 2009 beslutat efter Tommy Karlsson (s) utse ny ersättare i kommunfullmäktige fr.o.m. den 2 februari 2009 t.o.m. den 31 oktober 2010. Ny
ersättare är Roland Nirlén (s).
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9.
KS/2009:57 -104
Länsstyrelsen har den 12 februari 2009 beslutat efter Agneta Mosesson (s) utse ny ersättare i kommunfullmäktige fr.o.m. den 12 februari 2009 t.o.m. den 31 oktober 2010. Ny
ersättare är Mats Koppari (s).
10.
KS/2009:119 -007
Revisorerna – Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande.
11.
KS/2008:644 -007
Kommunstyrelsens beslut i ärende ”Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsrutiner i de kommunala bolagen”.
12.
KS/2008:736 -012
Kommunstyrelsens beslut i ärende ”Årsplanering för kommunstyrelsen 2009”.
13.
KS/2009:170 -004
Förteckning över motioner t.o.m. mars 2009.
14.
KS/2009:147 -104
Länsstyrelsen har den 17 mars 2009 beslutat efter Weine Backman (s) utse Per Eriksson
(s) som ny ledamot i kommunfullmäktige fr.o.m. den 17 mars 2009 t.o.m. den 31 oktober 2010. Ny ersättare är Jonny Mosesson (s).
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KS/2009:169 -100
§ 26
Revisionsanmärkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat svar på revisionsanmärkningen.
Bakgrund
I Revisionsberättelse för år 2008 har revisorerna riktat anmärkning mot Barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Enligt God Revisionssed ska nämnden ha möjlighet att yttra sig över denna anmärkning
innan revisionsberättelsen behandlas av kommunfullmäktige. Barn-, utbildning- och
kulturnämnden har 2009-03-17 § 29 upprättat svar på revisionsanmärkningen.
Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 29, 2009-03-17.
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KS/2009:195 -007
§ 27
Ansvarsfrihet för år 2008
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja kommunstyrelsen samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan barn-, utbildning- och kulturnämnden samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja miljö- och byggnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja service- och tekniknämnden samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja överförmyndaren samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet.
Reservation
Bror Wennström (skp) samt Fredric Olofsson (skp) reserverar sig skriftligt mot beslutet,
se bilaga 1.
Notering
Vid beslutspunkt för service- och tekniknämnden innehar Margareta Henricsson (ns)
ordförandeskap.
Jäv
Vid beslutspunkt för kommunstyrelsen anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid
beslut; Tommy Nyström (s), Birgitta Larsson (s), Wania Lindberg (s), Maria Åhlén (s),
Börje Johansson (s), Stig Eriksson (v), Jeanette Wäppling (v), Margareta Henricsson
(ns), Lars Alriksson (m), Yvonne Bergmark Bröske (fp), Rita Poromaa (s), Frank Öqvist
(s), Katinka Sundqvist-Apelqvist (v), Monica Hedström (m) och Fredrik Nilsson (m).
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Vid beslutspunkt för socialnämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid
beslut; Rita Poromaa (s), Iris Dimitri (v), Tycko Lehto (v), Roland Nirlén (s) och Fredrik Nilsson (m).
Vid beslutspunkt för barn-, utbildning- och kulturnämnden anmäler följande ledamöter
jäv och deltar ej vid beslut; Karl-Erik Taivalsaari (v), Bernt Nordgren (ns), Eva Alriksson (m) och Fredrik Nilsson (m).
Vid beslutspunkt för miljö- och byggnämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid beslut; Ulf Normark (s), Ann-Christin Lehtipalo (v), Monica Hedström (m)
och Berne Sehlberg (s).
Vid beslutspunkt för service- och tekniknämnden anmäler följande ledamöter jäv och
deltar ej vid beslut; Klas Holmgren (s), Margareta Pohjanen (s), Per Eriksson (s), Sune
Lantto (m), Monica Hedström (m) och Frank Öqvist (s).
Bakgrund
Revisorerna har granskat kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande. Revisorerna har i sina prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet och risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för
året.
Beslutsunderlag
1. Revisionsberättelse för år 2008.
Yrkande – beslutspunkt ansvarsfrihet barn-, utbildning- och kulturnämnden
Bror Wennström (skp) yrkar att barn-, utbildning- och kulturnämnden inte beviljas ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslag om tillstyrkan om ansvarsfrihet för barn-, utbildning- och
kulturnämnden mot Bror Wennströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat tillstyrka barn-, utbildning- och kulturnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet.
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KS/2009:97 -042
§ 28
Årsredovisning 2008 för Gällivare kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2008.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper mm för 2008 i en
årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag på överföring av över- och underskott till 2009 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av pågående investeringsobjekt till 2009 års budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2008.
Beslutsunderlag
1. Upprättat förslag till årsredovisning för Gällivare Kommun 2008.
2. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-02-26.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 33, 2009-02-23.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 44, 2009-03-10.
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KS/2008:708 -007
§ 29
Verksamhetsmässiga mål/riktlinjer för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram verksamhetsmässiga mål/riktlinjer med bäring mot god ekonomisk hushållning i enlighet med gällande lagstiftning,
att arbetet presenteras senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 7 december 2009,
att beslutet delges revisorerna.
Bakgrund
Revisorerna har i sin bedömning av delårsrapport per 2008-08-31 framfört synpunkt på
verksamhetsmässiga mål/riktlinjer med bäring mot god ekonomisk hushållning och
framför i rapporten att sådana bör upprättas i enlighet med gällande lagstiftning.
I beslut 2009-01-26 § 21 konstaterade kommunfullmäktige att arbete pågår med att skapa strategiska mål. Revisorerna har därefter återigen framför synpunkter på bristen av
övergripande mål för kommunfullmäktiges del. Ärendet återupptas därför för behandling av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram verksamhetsmässiga mål/riktlinjer med bäring mot god ekonomisk hushållning i enlighet med gällande lagstiftning,
att arbetet presenteras senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 7 december 2009,
att beslutet delges revisorerna.
Beslutsunderlag
1. Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2008-08-31.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 21, 2009-01-26.
3. Skrivelse, 2009-03-16.
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KS/2008:481 -612
§ 30
Gymnasiesamverkan - LKF (KOM 2005:470/612)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget enligt slutrapport 2008-06-05 ”Samverkan mellan gymnasieskolan i
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala” om gemensam gymnasieorganisation med en
ansvarig gymnasienämnd inom Lapplands kommunalförbund,
att avsedd inriktning för start av den nya gymnasieorganisationen skall vara 2010-01-01,
att ny förbundsordning för Lapplands kommunalförbund och reglemente för den nya
gymnasienämnden skall vara beslutad av kommunfullmäktige före start av den nya gemensamma gymnasieorganisationen,
att i den slutgiltiga förbundsordningen se över gymnasienämndens sammansättning,
att förlänga nu gällande avtal för gymnasiesamverkan från 2009-01-01 – 2009-12-31.
Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) deltar inte i beslut i ärendet.
Reservation
Eva Alriksson (m), Lars Alriksson (m), Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig
skriftligt mot beslutet, se bilaga 2.
Monica Hedström (m), Per-Åke Liljergren (m), Sune Lantto (m), Fredrik Nilsson (m),
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Lena Nordgren (ns) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Eva Alrikssons m.fl. förslag.
Bakgrund
Ärende Gymnasiesamverkan – LKF föreligger.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget enligt slutrapport 2008-06-05 ”Samverkan mellan gymnasieskolan i
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala” om gemensam gymnasieorganisation med en
ansvarig gymnasienämnd inom Lapplands kommunalförbund,
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att avsedd inriktning för start av den nya gymnasieorganisationen skall vara 2010-01-01,
att ny förbundsordning för Lapplands kommunalförbund och reglemente för den nya
gymnasienämnden skall vara beslutad av kommunfullmäktige före start av den nya gemensamma gymnasieorganisationen,
att i den slutgiltiga förbundsordningen se över gymnasienämndens sammansättning,
att förlänga nu gällande avtal för gymnasiesamverkan från 2009-01-01 – 2009-12-31.
Beslutsunderlag
1. LKF:s sammanträdesprotokoll § 158, 2008-12-17.
2. LKF:s sammanträdesprotokoll § 143, 2008-10-07.
3. Slutrapport, Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och
Pajala kommuner.
4. Bilagor till slutrapport.
5. Sammanfattning av remissvaren, 2008-12-12.
6. Sammanställning remissvar gymnasiet.
7. Kompletterande material till beslutsunderlag om gymnasiesamverkan, 2009-01-22.
8. Prognos över elevkullarnas fördelning, 2009-01-22.
9. Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande, 2009-02-12.
10. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § , 2009-02-17.
11. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 29, 2009-02-23.
12. Förhandlingsprotokoll, 2009-02-19.
13. Utkast på prel. budget och förslag till förändring i förbundsordning, 2009-03-16.
14. Kommunstyrelsens protokoll § 46, 2009-03-18.
Yrkande 1
Eva Alriksson (m) yrkar att ärendet skall återremitteras med hänvisning till ofullständigt
underlag, speciellt gällande ekonomi/budget.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Votering 1
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja.
Den som yrkar ärendet skall återremitteras röstar Nej
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Efter företaget upprop finner ordförande att 24 Ja-röster och 10 Nej-röster har avgetts.
Två (2) ledamöter avstår från att rösta. Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Voteringslista bilägges protokollet.
Yrkande 2
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s) och Börje Johansson
(s) bifall till förslag till beslut.
Eva Alriksson (m) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m),
Yvonne Bergmark Bröske (fp), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns)
avslag till förslag om Gymnasiesamverkan Lapplands kommunalförbund med hänvisning till att nuvarande samverkansform ska kvarstå samt att avtal för gymnasiesamverkan ska förlängas.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag mot Eva Alrikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i
enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.
Votering 2
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Stig Eriksson m.fl. röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Eva Alriksson m.fl. röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordförande att 23 Ja-röster och 10 Nej-röster har avgetts.
Två (2) ledamöter avstår från att rösta. Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.
Voteringslista bilägges protokollet.
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KS/2008:733 -600
§ 31
Avveckling av verksamheter inom barn- utbildning- och kulturnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Gunillaskolan avvecklas från hösten 2009,
att gymnasieskolans Hotell- och restaurangprogram med verksamhet i Gunillaskolan
lokaler ej ingår i sparåtgärderna för Gunillaskolan,
att barn-, utbildning- och kulturnämnden får behålla 136 000 kr i budgetramen under en
övergångsperiod med anledning av att hyreskostnaden för barn-, utbildning och kulturnämnden ökar på Gunillaskolan avseende kvarvarande lokal för gymnasiets Hotell- och
restaurangutbildning,
att 252 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämnden får en ökad årlig kostnad under en övergångsperiod avseende Gunillaskolans gymnastiksal,
att 350 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämnden får en engångskostnad i omställningskostnad under 2009 i samband med avveckling
av Gunillaskolan,
att Nilivaara skola avvecklas från hösten 2009,
att 100 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämnden får en ökad årlig driftkostnad i samband med avveckling av Nilivaara skola,
att Nattavaara skola avvecklas från hösten 2009 samt att förvaltningsledningen ser över
barnomsorgsverksamheten i Nattavaara och hittar en lösning för barnomsorgsverksamheten,
100 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämnden får en ökad årlig driftkostnad i samband med avveckling av Nattavaara skola.
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att investeringsmedel, 2 000 000 kr anvisas ur rörelsekapitalet till ansvar 1265 projektkonto 44155 avseende flyttning av Särskolan från Gunillaskolan till Sjöparksskolan.
Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) deltar inte i beslut i ärendet.
Reservation 1
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Sune Lantto (m), Per-Åke Liljergren (m), Monica Hedström (m), Fredrik Nilsson (m), Yvonne Bergmark Bröske (fp), Bror Wennström
(skp) och Fredric Nilsson (skp) framför reservation mot resultat att ärendet skall avgöras
vid dagens sammanträde vid votering 2.
Reservation 2
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig
skriftligt mot beslutet, se bilaga 3.
Sune Lantto (m), Per-Åke Liljergren (m), Monica Hedström (m), Fredrik Nilsson (m)
reserverar sig till förmån för Eva Alrikssons m.fl. förslag till beslut.
Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämnden framlägger förslag till beslut gällande avveckling
av verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Gunillaskolan avvecklas från hösten 2009,
att gymnasieskolans Hotell- och restaurangprogram med verksamhet i Gunillaskolan
lokaler ej ingår i sparåtgärderna för Gunillaskolan,
att barn-, utbildning- och kulturnämnden får behålla 136 000 kr i budgetramen under en
övergångsperiod med anledning av att hyreskostnaden för barn-, utbildning och kulturnämnden ökar på Gunillaskolan avseende kvarvarande lokal för gymnasiets Hotell- och
restaurangutbildning,
att 252 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämnden får en ökad årlig kostnad under en övergångsperiod avseende Gunillaskolans gymnastiksal,
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att 350 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämnden får en engångskostnad i omställningskostnad under 2009 i samband med avveckling
av Gunillaskolan,
att Nilivaara skola avvecklas från hösten 2009,
att 100 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till
service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och tekniknämnden får en ökad årlig driftkostnad i samband med avveckling av Nilivaara skola,
att Nattavaara skola avvecklas från hösten 2009 samt att förvaltningsledningen ser över
barnomsorgsverksamheten i Nattavaara och hittar en lösning för barnomsorgsverksamheten,
att investeringsmedel, 2 000 000 kr anvisas ur rörelsekapitalet till ansvar 1265 projektkonto 44155 avseende flyttning av Särskolan från Gunillaskolan till Sjöparksskolan.
Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 182, 2008-12-16.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 32, 2009-02-23.
3. Ekonomiska konsekvenser av skolstrukturförändringar, Gällivare kommun 2010.
4. Konsekvensbeskrivningar.
5. Inkomna skrivelser.
6. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll § 22, 2009-03-04.
7. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 6, 2009-02-17.
8. Faktasamling Nattavaara.
9. Faktasamling Nilivaara.
10. Faktasamling Tjautjas.
11. Förhandlingsprotokoll, 2009-02-03.
12. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 27, 2009-03-17.
13. Kommunstyrelsens protokoll § 48, 2009-03-18.
Yrkande 1
Eva Alriksson (m) yrkar att ärendets delar gällande Nattavaara skall återremitteras med
hänvisning till att underlaget är bristfälligt.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 57 (91)

2009-03-30
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Votering 1
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja.
Den som yrkar att ärendet skall återremitteras röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordförande att 27 Ja-röster och 9 Nej-röster har avgetts.
Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet skall avgöras
vid dagens sammanträde.
Yrkande 2
Bror Wennström (skp) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) att ärendet i sin
helhet skall återremitteras med hänvisning till att ärendet inte är färdigutredd och behöver kompletteras med bl.a. konsekvensbeskrivningar.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer yrkandet om återremiss, bortsett från ärendets delar gällande Nattavaara som tidigare varit föremål för yrkande om återremiss, mot att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Votering 2
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja.
Den som yrkar att ärendet skall återremitteras röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordförande att 27 Ja-röster och 9 Nej-röster har avgetts.
Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet skall avgöras
vid dagens sammanträde.
Yrkande 3
Börje Johansson (s) yrkar med instämmande av Karl-Erik Taivalsaari (v), Bernt Nordgren (ns), Tommy Nyström (s), Roland Nirlén (s) och Stig Eriksson (v) i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut samt att 100 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till service- och tekniknämndens budgetram
med anledning av att service- och tekniknämnden får en ökad årlig driftkostnad i samband med avveckling av Nattavaara skola.
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Eva Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) och Lars
Alriksson (m)
att Gunillaskolan avvecklas från hösten 2009,
att gymnasieskolans Hotell- och restaurangprogram med verksamhet i Gunillaskolan
lokaler ej ingår i sparåtgärderna för Gunillaskolan,
att barn-, utbildning- och kulturnämnden får behålla 136 000 kr i budgetramen under en
övergångsperiod med anledning av att hyreskostnaden för barn-, utbildning och kulturnämnden ökar på Gunillaskolan avseende kvarvarande lokal för gymnasiets Hotell- och
restaurangutbildning,
avslag till att 252 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och
tekniknämnden får en ökad årlig kostnad under en övergångsperiod avseende Gunillaskolans gymnastiksal,
avslag till att 350 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och
tekniknämnden får en engångskostnad i omställningskostnad under 2009 i samband med
avveckling av Gunillaskolan med hänvisning till Moderata Samlingspartiets budget där
omställningspengar ingår,
avslag till att Nilivaara skola avvecklas från hösten 2009,
avslag till att 100 000 kr omdisponeras från barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetram till service- och tekniknämndens budgetram med anledning av att service- och
tekniknämnden får en ökad årlig driftkostnad i samband med avveckling av Nilivaara
skola, med hänvisning till Moderata Samlingspartiets budget där omställningspengar
ingår,
avslag till avveckling av Nattavaara skola från hösten 2009.
att investeringsmedel, 2 000 000 kr anvisas ur rörelsekapitalet till ansvar 1265 projektkonto 44155 avseende flyttning av Särskolan från Gunillaskolan till Sjöparksskolan.
Propositionsordning 3
Ordförande ställer Börje Johanssons m.fl. förslag mot Eva Alrikssons m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med Börje Johanssons m.fl. förslag.
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Votering 3
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Börje Johansson m.fl. röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Eva Alriksson m.fl. röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordförande att 26 Ja-röster och 6 Nej-röster har avgetts. 2
ledamöter avstår från att rösta med hänvisning till förmån för Bror Wennströms förslag
om återremiss. Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Börje Johansson m.fl.
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KS/2009:111 -011
§ 32
Underlag till kommunplan 2010-2012
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att beslutet om Underlag för Kommunplan 2010-2012 skjuts fram till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj 2009.
Bakgrund
Ärende Underlag till kommunplan upptas till behandling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att beslutet om Underlag för Kommunplan 2010-2012 skjuts fram till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj 2009.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 34, 2009-02-23.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 2009-03-09.
3. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-03-18.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 47, 2009-03-18.
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KS/2009:51 -101
§ 33
Avskrivning av motioner samt avslut av utredningsuppdrag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktiges beslut 2006-10-02 § 109 och 2006-10-02 § 110 upphör att gälla,
att avsluta ärende KS/2007:559 -816,
att utredningsuppdrag KS/2005:748 -A292, samt tillhörande ärenden KS/2005:542 A292, KS/2005:554 -A292, KOM/2006:314 -292, KOM/2005:604 -292 avslutas,
att kommunfullmäktiges beslut 2006-10-02 § 120 ej upphör att gälla eftersom sakfrågan
i motionen ej är prövad, samt
att motionen av Eva Viltok (ns) och Anna Henricsson (ns) om att Centralskolan ska bli
ett öppet kreativitets- och kulturcentrum samtidigt får ingå i det utredningsuppdrag som
fullmäktige fattat beslut om den 26 januari 2009 § 14.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2009-01-26 § 14 att bifalla motion angående aktivitetshus för barn och ungdomar. I beslutet finns ett utredningsuppdrag där kommunstyrelsens arbetsutskott har utsetts till styrgrupp. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat i
ärenden angående motioner med liknande innehåll. För att undvika parallella utredningar har samtliga pågående ärenden gällande aktivitetshus o dyl. sammanställts för att
kunna avskrivas från fortsatt utredning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser att ta i beaktande förutom eventuella administrativa
vinster genom att inte ha flera liknande utredningsuppdrag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredningsuppdrag angående aktivitetshus finns kvar även om tidigare utredning avskrivs.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktiges beslut 2006-10-02 § 109, 2006-10-02 § 110, 2006-10-02 § 120
upphör att gälla,
att avsluta ärende KS/2007:559 -816,
att utredningsuppdrag KS/2005:748 -A292, samt tillhörande ärenden KS/2005:542 A292, KS/2005:554 -A292, KOM/2006:142 -860, KOM/2006:314 -292,
KOM/2005:604 -292 avslutas.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-02-02.
2. KS/2005:748 -A292.
3. KS/2005:542 -A292.
4. KS/2005:554 -A292.
5. KOM:2006:142 -860.
6. KOM/2005:604 -292.
7. KOM/2006:314 -292.
8. KS/2007:559 -816.
9. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 30, 2009-02-23.
10. Kommunstyrelsens protokoll § 34, 2009-03-09.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att avslå ärendet samt att utredningsuppdragen ska kvarstå.
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Iris Dimitri
(v), Berne Sehlberg (s) och Yvonne Bergmark Bröske (fp)
att kommunfullmäktiges beslut 2006-10-02 § 109 och 2006-10-02 § 110 upphör att gälla,
att avsluta ärende KS/2007:559 -816,
att utredningsuppdrag KS/2005:748 -A292, samt tillhörande ärenden KS/2005:542 A292, KS/2005:554 -A292, KOM/2006:314 -292, KOM/2005:604 -292 avslutas,
att kommunfullmäktiges beslut 2006-10-02 § 120 ej upphör att gälla eftersom sakfrågan
i motionen ej är prövad, samt
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att motionen av Eva Viltok (ns) och Anna Henricsson (ns) om att Centralskolan ska bli
ett öppet kreativitets- och kulturcentrum samtidigt får ingå i det utredningsuppdrag som
fullmäktige fattat beslut om den 26 januari 2009 § 14.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Margareta Henricssons m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med Margareta Henricssons m.fl. förslag.
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KS/2009:37 -214
§ 34
Tilläggsanslag för utbyggnad av Söderbergskullar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan om utökad finansiering av projektet utbyggnad av Söderbergskullar hänskjuts
till det förestående arbetet med budget 2010, plan 2011-2012,
att driftkonsekvenser särredovisas i budgetarbetet.
Reservation
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Bror Wennströms (skp) förslag.
Bakgrund
Investeringsbeslutet för utbyggnad av Söderbergskullar uppgår till 10,0 Mkr. Enligt
senaste samrådshandlingar avseende detaljplan Söderbergskullar har en kostnadsbedömning för utförande av va-ledningar, gator och belysning utarbetats. Kostnaden bedöms idag, till 18,9 Mkr. Kostnadsökningen beror på en utökning av lokalgatan och vanätet samt en uppsäkring av va-systemet mot Lasarettsområdet. Service- och tekniknämnden har med anledning av ovanstående föreslagit kommunfullmäktige besluta om
tilläggsanslag med 8,9 mkr i 2009 års investeringsbudget.
Av den budgeterade investeringsutgiften om 10 mkr är 6 mkr, avseende VA, finansierad
ur ”avsatta” medel till VA-investeringar. Detta innebär att redovisningsmässigt är den
budgeterade nettoinvesteringsutgiften 4 mkr.
Vid möte gällande strategiska markfrågor den 2009-02-03 har bl.a. frågan om Söderbergskullar behandlats, med anledning av samrådsyttrande som länsstyrelsen lämnat.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt kalkylen så blir den genomsnittliga bruttoinvesteringsutgiften per tomt ca 420 tkr
i stället för ca 222 tkr enligt det budgeterade beloppet. Om vi i stället använder nettoinvesteringsutgiften som jämförelse så blir det ca 287 tkr i stället för ca 89 tkr enligt det
budgeterade beloppet.
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Vid ett antagande om en genomsnittlig avskrivningstid på 40 år och kalkylräntan 5 %,
så blir den årliga kostnaden enligt kalkylen ca 1 mkr i stället för ca 0,6 mkr enligt budgeterad bruttoinvesteringsutgift. Använder vi i stället nettoinvesteringsutgiften så blir
den årliga ”kostnaden” ca 740 tkr i stället för ca 230 tkr enligt budget.
I samband med budgetarbetet inför 2009 års budget redovisades att de beräknade driftkostnadsökningarna (exklusive kapitalkostnader) uppgick till 300 tkr per år, varav 100
tkr avsåg VA.
F n ryms inte det äskade tilläggsanslaget inom av kommunfullmäktige beslutade budgetramar för år 2009.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Bedöms inte innebära några konsekvenser/påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att frågan om utökad finansiering av projektet utbyggnad av Söderbergskullar hänskjuts
till det förestående arbetet med budget 2010, plan 2011-2012,
att driftkonsekvenser särredovisas i budgetarbetet.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 8, 2009-01-20
2. Yttrande till Miljö- och byggkontoret.
3. Kostnadsbedömning, Söderbergs kullar.
4. Principlösning, VA-försörjning.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 37, 2009-02-23.
6. Kommunstyrelsens protokoll § 36, 2009-03-09.
Yrkande 1
Bror Wennström (skp) yrkar att ärendet skall återremitteras för inhämtande av miljökonsekvensbeskrivning.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
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Yrkande 2
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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KS/2008:309 -291
§ 35
Ullatti skola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att undanta lämplig del av Ullattiskolan, under förutsättning att barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhet ej påverkas,
att förändring skall inrymmas inom beslutade investeringsmedel,
att användaren skall stå för driftskostnader.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2008-12-01 § 178 beslutat att omdisponera 1 300 000 kronor
från verksamhet 948, i 2008 års budget, till projektkonto avseende flytt av Ullatti skola
till Mariaskolan.
Ärendet upptas till behandling gällande förskoledelen av Ullattiskolan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att undanta förskoledelen från flytten av Ullattiskolan, under förutsättning att barn-,
utbildning- och kulturnämndens verksamhet ej påverkas,
att förändring skall inrymmas inom beslutade investeringsmedel,
att användaren skall stå för driftskostnader,
att uppdra till service och teknikförvaltningen att utreda kostnader.
Bakgrund
1. Kommunfullmäktiges protokoll § 178, 2008-12-01.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 51, 2009-03-18.
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Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande v Stig Eriksson (v), Lars Alriksson (m),
Bror Wennström (skp) och Margareta Henricsson (ns)
att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att undanta lämplig del av Ullattiskolan, under förutsättning att barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhet ej påverkas,
att förändring skall inrymmas inom beslutade investeringsmedel,
att användaren skall stå för driftskostnader.
Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Tommy Nyströms m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag.
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KS/2009:49 -107
§ 36
Årsredovisning 2008 - Lapplands kommunalförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning 2008 för Lapplands kommunalförbund.
Bakgrund
Gällivare kommun har tillställts årsredovisning 2008 för Lapplands kommunalförbund.
Ärendet upptas till behandling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2008 för Lapplands kommunalförbund.
Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2008, Lapplands kommunalförbund.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 37, 2009-03-09.
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KS/2008:508 -317
§ 37
Motion av Bror Wennström (skp) - Belysning till den del av "Varantie" (Markitta)
som är mörklagd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen eftersom det är privat väg och ingen fast boende finns efter den del
av vägen som motionen avser.
Reservation
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Bror Wennströms (skp) förslag.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionären framför
synpunkter på belysningen på landsbygden. Framför allt, vill motionären peka på Vaarantievägen i Markitta som är helt mörklagd på en sträcka omfattande cirka 200 meter.
Vägen är dessutom smal och har kraftig lutning vilket gör det riskfyllt att köra där framför allt under den mörka årstiden. Två fasta boenden finns utefter vägen och dessutom
ett flertal fritidshus.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige anslår medel för komplettering av belysning på den del av Vaarantievägen som idag saknar sådan.
Service- och teknikförvaltningen har i sitt förslag på yttrande över motionen om gatubelysningen på Vaarantievägen i Markitta. I sak ansluter sig service och teknikförvaltningen till motionärens synpunkter på vägavsnitt som är mörklagda och som trafikeras
av både gående och bilar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis upplysta vägar en
viss garant för att minska olycksrisken. Aktuell väg är en privat/enskild väg och i fördelning av det ramanslag för belysning som service- och tekniknämnden årligen beviljas
prioriteras inte den kategorin av vägar.
Skulle kommunfullmäktige välja att anslå särskilda medel för komplettering av belysningen utefter Vaarantievägen, har förvaltningen inget att invända mot ett sådant beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Service och teknikförvaltningens förslag tillyttrande har inga ekonomiska konsekvenser
för service- och tekniknämnden.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis belysta vägar au föredra i de fall dessa trafikeras av exempel gående barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen eftersom det är privat väg och ingen fast boende finns efter den del
av vägen som motionen avser.
Beslutsunderlag
1. Motion av Bror Wennström (skp).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 162, 2008-09-29.
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 10, 2009-01-20.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 40, 2009-02-23.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 38, 2009-03-09.
Yrkande
Bror Wennström (skp) yrkar bifall till motionen.
Klas Holmgren (s) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Bror Wennströms förslag mot Klas Holmgrens förslag till beslut.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Klas Holmgrens förslag.
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KS/2008:636 -191
§ 38
Motion av Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) beträffande
överförmyndarskapet i Gällivare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning.
Bakgrund
Bror Wennström och Fredric Olofsson, Sveriges Kommunistiska Parti, förslår i en motion den 3 november 2008 att överförmyndaren i Gällivare kommun alltid skall tillsättas
med en folkvald representant.
I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.
Kommunfullmäktige väljer vilken organisation som är mest lämplig för den egna kommunen och i Gällivare kommun finns en överförmyndare. Överförmyndarfunktionen är
obligatorisk och de uppgifter som överförmyndaren har kan inte läggas under en annan
nämnd.
Överförmyndaren och ersättare till överförmyndaren skall väljas av kommunfullmäktige
för en period av fyra år, räknat från den 1 januari året efter det att val i hela riket av
kommunfullmäktige ägt rum.
Avgår överförmyndaren eller ersättaren för överförmyndaren under denna tid skall fyllnadsval hållas för den återstående tiden. Den som väljs till överförmyndaren skall ha
rösträtt vid val av kommunfullmäktige och vara folkbokförd i kommunen och får inte
vara i konkurs eller ha förvaltare. Lagfaren tjänsteman vid tingsrätt får inte vara överförmyndare eller ersättare för överförmyndaren, om inte regeringen meddelat särskilt
tillstånd för detta.
Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Eftersom överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet granskas även överförmyndarens verksamhet
av kommunfullmäktiges revisorer.
Val av överförmyndare och ersättare till överförmyndaren sker av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har möjlighet att välja den person som är valbar enligt gällande
lagstiftning.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 73 (91)

2009-03-30
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Ekonomiska konsekvenser
Det bedöms inte föreligga några ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag
1. Motion av Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 174, 2008-11-03.
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-01-05.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 22, 2009-01-19.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 18, 2009-02-16.
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KS/2008:181 -739
§ 39
Motion av Rita Poromaa (s) angående socialt företagande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet med hänvisning till att förutsättningar har förändrats.
Bakgrund
Den 12 mars 2008 inkom Rita Poromaa (s) med en motion angående socialt företagande. Kommunfullmäktige i Gällivare kommun beslutade den 26 maj att överlämna den
till presidiet för beredning. Motionären yrkar:
att Gällivare kommun aktivt stödjer start av sociala företag för att tillskapa meningsfullt
arbete för funktionshindrade och andra grupper som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-01-19 § 23 att ärendet lämnas öppet till
kommunstyrelsens sammanträde 2009-02-16.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen avseende en förstudie
Ekonomiska konsekvenser uppstår i samband med behovet av förstudiemedel. Kostnadsbudgeten för förstudien är i skrivande stund beräknad till 129 000 kr. Kommunens
andel av finansieringsbudgeten är beräknad till 32 250 kr. Service- och teknikförvaltningen är projektägare.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen av ett eventuellt framtida utvecklingsprojekt
I det fall förstudien resulterar i ett framtida projekt beräknas kostnaden enligt följande.
Ett medelstort socialfondsprojekt bör hamna på en total projektkostnad av ca 1-1,2 Mkr
per år, detta beräknat på tio direktfinansierade projektdeltagare, en projektledare, och en
handledare. Finansieringsbudgeten kommer troligtvis att delas av flera parter, t ex Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, ESF-rådet och kommunen. Erfarenhet säger att
vägen till ett livskraftigt socialt företag ofta är längre än vad man tror. Det kan krävas en
längre projekttid än ett år.
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Ekonomiska konsekvenser om verksamheter i kommunal regi sköts av ett socialt
företag
De ekonomiska konsekvenserna av att verksamheter vilka idag sköts av kommunen i
framtiden upphandlas hos ett socialt företag är för tidigt att säga. Frågan bör dock ingå i
den föreslagna förstudien.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En aktiv satsning på socialt företagande bedöms kunna gynna även kommunens barn
och unga. Ungdomsrådet har inte ingått i remissomgången.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att service- och tekniknämndens yttrande får utgöra svar på motionen,
att motionen därmed är besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion från Rita Poromaa (s).
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 26 maj 2008.
3. Yttrande från service- och tekniknämnden av den 27 augusti 2008.
4. Yttrande från utvecklingsenheten av den 16 september 2008.
5. Yttrande från handikapprådet av den 22 september 2008.
6. Yttrande från socialnämnden av den 16 oktober 2008.
7. Utredning/sammanfattning av yttranden.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 23, 2009-01-19.
9. Kommunstyrelsens protokoll § 19, 2009-02-16.
Yrkande
Berne Sehlberg (s) yrkar att ärendet skall återremitteras med hänvisning till att förutsättningar har förändrats.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat att ärendet skall återremitteras.
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KS/2008:378 -001
§ 40
Motion av Bror Wennström (skp) ang kommunstyrelsens näringspolitiska utskott
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att konstatera att kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätt till kommunstyrelsen
avseende kommunstyrelsens utskott samt att kommunstyrelsen får delegera beslutanderätt till sina utskott och ge dem uppgift att bereda ärenden,
att avslå motionen.
Reservation
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Bror Wennströms (skp) förslag
Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2008-09-29 § 163 upptagit motion av Bror
Wennström (skp) till behandling. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunstyrelsens näringslivsutskott snarast avvecklas och att frågor som handläggs av
näringslivsutskottet skall återgå till att handläggas av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, ett näringslivsutskott och ett personalutskott.
Kommunfullmäktige har genom kommunstyrelsens reglemente delegerat beslutanderätt
i fråga om utskott till kommunstyrelsen och har i och med detta inte rätt att besluta i
fråga om kommunstyrelsens utskott.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser att ta hänsyn till i ärendet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar att ta hänsyn till i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att konstatera att kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätt till kommunstyrelsen
avseende kommunstyrelsens utskott samt att kommunstyrelsen får delegera beslutanderätt till sina utskott och ge dem uppgift att bereda ärenden,
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att avslå motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion av Bror Wennström (skp).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 163, 2008-09-29.
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-12-18.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 24, 2009-01-19.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 20, 2009-02-16.
Yrkande
Bror Wennström (skp) yrkar bifall till motionen.
Stig Eriksson (v) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Bror Wennströms förslag mot Stig Erikssons förslag till beslut. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Stig Erikssons förslag.
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KS/2008:717 -104
§ 41
Val av ordinarie ledamot samt ordförande i barn- utbildning och kulturnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Börje Johansson (s) som ordinarie ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden,
att utse Börje Johansson (s) som ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Val av ordinarie ledamot samt ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden efter
Weine Backman (s) upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protokoll § 15, 2009-01-26.
2. Skrivelse Gällivareortens Socialdemokratiska Arbetarekommun, 2009-01-30.
3. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 3, 2009-03-30.
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KS/2009:56 -104
§ 42
Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- utbildning och kulturnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Agneta Mosesson (s) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i barn-,
utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Agneta Mosesson (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som
ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Agneta Mosesson (s).
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 4, 2009-03-30.
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KS/2009:56 -104
§ 43
Fyllnadsval av ersättare till barn- utbildning och kulturnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Mia Edin (s) som ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Fyllnadsval för ersättare till barn-, utbildning- och kulturnämnden efter Agneta Mosesson (s) upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Gälivareortens Socialdemokratiska Arbetarekommun.
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 5, 2009-03-30.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 81 (91)

2009-03-30
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:11 -104
§ 44
Fyllnadsval av ersättare i barn- utbildning och kulturnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Christer Edlund (s) som ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Fyllnadsval för ersättare till barn-, utbildning- och kulturnämnden efter Johan Johansson
(s) upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges beslut § 17, 2009-01-26.
2. Skrivelse från Gälivareortens Socialdemokratiska Arbetarekommun.
3. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 6, 2009-03-30.
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§ 45
Avsägelse av uppdrag som ledamot i valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Mona Elvegård (fp) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i valnämnden.
Bakgrund
Mona Elvegård (fp) har inkommit med begäran om entledigande från politiskt uppdrag i
valnämnden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Mona Elvegård (fp).
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 7, 2009-03-30.
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KS/2009:94 -104
§ 46
Fyllnadsval av ledamot i Valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Mårten Hansson (fp) som ersättare i valnämnden.
Bakgrund
Fyllnadsval av ersättare till valnämnden efter Mona Elvegård (fp) upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Folkpartiet Liberalerna i Gällivare.
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 8, 2009-03-30.
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KS/2008:628 -104
§ 47
Fyllnadsval av ledamot i TOP bostäder AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Frank Öqvist (s) som ordinarie ledamot i TOP bostäder AB,
att utse Lena Israelsson (s) som ersättare i TOP bostäder AB.
Bakgrund
Fyllnadsval av ordinarie ledamot och ersättare i TOP bostäder AB upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protokoll § 203, 2008-12-01.
2. Skrivelse från Gällivareortens Socialdemokratiska Arbetarekommun.
3. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 9, 2009-03-30.
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§ 48
Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i BUoKnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Anna-Karin Heneskär (s) begärt entledigande från uppdrag som ordinarie
ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Anna-Karin Heneskär (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som
ordinarie ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Anna-Karin Heneskär (s).
2. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 10, 2009-03-30.
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KS/2008:511 -104
§ 49
Fyllnadsval av ersättare i TOP bostäder AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Monica Hedström (m) som ersättare i TOP bostäder AB.
Bakgrund
Fyllnadsval av ersättare i TOP bostäder AB upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 11, 2009-03-30.
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KS/2009:100 -531
§ 50
Interpellation av Bror Wennström (skp) ang billiga kollektivresor från Niilivaara
med buss till tätorten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Service- och tekniknämndens ordförande Klas Holmgren (s) har utarbetat ett skriftligt
svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att interpellationen därmed är besvarad.
Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp)
angående billiga kollektivresor från Nilivaara med buss till tätorten. Interpellationen är
ställd till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) men besvaras av Klas
Holmgren (s), service- och tekniknämndens ordförande, då interpellationen berör service- och tekniknämndens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag.
1. Interpellation av Bror Wennström (skp).
2. Interpellationssvar, 2009-02-24.
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KS/2009:161 -256
§ 51
Interpellation av Bror Wennström (skp) ang iordningsställande av tomt på
Malmheden utmed Parkgatsleden vid viadukten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att interpellationen därmed är besvarad.
Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp)
angående planering av tomt på Malmheden. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande, Tommy Nyström (s).
Beslutsunderlag.
1. Interpellation av Bror Wennström (skp).
2. Interpellationssvar, 2009-03-23.
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Kommunfullmäktige
KS/2009:164 -433
§ 52
Interpellation av Bror Wennström (skp) om att kommunen avser förvärva skog efter
Dundretvägen vid Repisvaara.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att interpellationen därmed är besvarad.
Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp)
angående att kommunen avser förvärva skog efter Dundretvägen vid Repisvaara. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande, Tommy Nyström (s).
Beslutsunderlag.
1. Interpellation av Bror Wennström (skp).
2. Interpellationssvar av Tommy Nyström (s), 2009-03-26.
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Kommunfullmäktige
KS/2009:165 -214
§ 53
Interpellation av Bror Wennström (skp) om handläggningen av detaljplan
för Söderbergskullar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att interpellationen därmed är besvarad.
Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp) om
handläggningen av detaljplan för Söderbergskullar. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande, Tommy Nyström (s).
Beslutsunderlag.
1. Interpellation av Bror Wennström (skp).
2. Interpellationssvar av Tommy Nyström (s), 2009-03-25.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:158 -101
§ 54
Motioner 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisade motioner till kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde presenterades följande motioner:
Motion av Ulf Normark (s), Tommy Nyström (s), Birgitta Larsson (s), Brittmari Sandvärn (s) och Kent Tina (s) - Snöskoterled och utfarter för snöskoter från bostadsområden.
(Dnr: KS/2009:59 -823)
Motion av Ulf Normark (s), Brittmari Sandvärn (s) och Kent Tina (s) - Utredning om
permanent belysning på Dundret.
(Dnr: KS/2009:60 -105)
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) - Gångstig till Treenighetens
kyrkogård.
(Dnr: KS/2009:191 -312)
Motion av Eva Alriksson (m), Per-Åke Liljergren (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Sune
Lantto (m), Monica Hedström (m), Fredrik Nilsson (m) och Lars Alriksson (m) - Angående skolbarnomsorg i Ullatti.
(Dnr: KS/2009:192 -611)
Motion av Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monica Hedström (m), Sune Lantto
(m), Per-Åke Liljergren (m), Anna-Karin Ahlberg (m) och Fredrik Nilsson (m) - Angående folkomröstning om överlåtande av kommunens gymnasieverksamhet till Lapplands Kommunalförbund.
(Dnr: KS/2009:193 -111)
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2009-03-30

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 30 (1)

§ 30 (2)

§ 31 (1)

§ 31 (2)

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Alriksson, Lars

M

N

X

X

X

X

Hedström, Monica §§ 23-31

M

N

X

X

X

X

Alriksson, Eva

M

N

X

X

X

X

Lantto, Sune

M

N

X

X

X

X

Liljergren, Per-Åke

M

N

X

X

X

X

Josefsson, Ingrid

M

F

Pohjanen, Margareta

S

N

X

X

X

X

Holmgren, Klas

S

N

X

X

X

X

Nyström, Tommy

S

N

X

X

X

X

Vågman, Siv

S

N

X

X

X

X

Henriksson, Göte

S

F

Poromaa, Rita

S

N

X

X

X

X

Eriksson, Per, §§ 31-54

S

N

X

X

Lindberg, Wania

S

N

X

X

X

X

Johansson, Börje

S

N

X

X

X

X

Zetterqvist, Marita

S

F

Åhlén, Maria, §§ 23-30

S

N

X

-

Normark, Ulf

S

N

X

X

X

X

Larsson, Birgitta

S

N

X

X

X

X

Axelsson, Roland

S

F

Eriksson, Gunnel

S

N

X

X

X

X

Sehlberg, Berne

S

N

X

X

X

X

Eriksson, Eva

S

F

Tina, Kent

S

F

Sandvärn Brittmari

S

N

X

X

X

X

Bergmark-Bröske,Yvonne

Fp

N

X

-

X

X

X

.

2

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2009-03-30

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 30 (1)

§ 30 (2)

§ 31 (1)

§ 31 (2)

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Eriksson, Stig

V

N

X

X

X

X

Wäppling, Jeanette §§ 23-31

V

N

X

X

X

X

Taivalsaari, Karl-Erik

V

N

X

X

X

X

Dimitri, Iris,

V

N

X

X

X

X

Lehtipalo, Henrik

V

N

X

X

X

X

Sundqvist-Apelqvist, Kathinka

V

N

X

X

X

X

Nilsson, Sven-Erik

V

N

X

X

X

X

Lehtipalo, Ann-Christin

V

N

X

X

X

X

Lehto Tycko

V

N

X

X

X

X

Henricsson, Margareta

NS

N

X

X

X

X

Nordgren, Bernt

NS

N

X

X

X

X

Nordgren, Lena

NS

N

X

X

X

X

Wennström, Bror

SKP

N

A

A

A

A

X

X

Olofsson, Fredrik

SKP

N

A

A

A

A

X

X

Johansson, Alf

SD

F

.
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2009-03-30

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 30 (1)

§ 30 (2)

§ 31 (1)

§ 31 (2)

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
Nilsson, Fredrik

M

T

Sundqvist, Stefan

M

F

Ahlberg, Anna-Karin §§ 32-54

M

T

Öqvist, Frank

S

T

Hjortfors, Lis-Mari

S

F

Nilsson, Mikael

S

F

Israelsson, Lena

S

F

Lass, Bernd

S

F

Andrieu, Serge

S

F

Nirlén, Roland

S

T

Koppari, Mats

S

F

Mosesson, Jonny

S

F

Johansson, Johan

S

F

Petersson, Gunilla

FP

F

Karlberg, Benny

FP

F

Abrahamsson, Ingela

V

N

Brandebo, Botolf , §§ 32-54

V

T

Singström, Lisette

V

F

Söderberg, Erland §§ 50-54

V

T

Haarala, Ove

V

F

Krigsman, Tommy

NS

F

Henricsson, Anna

NS

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2009-03-30

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 30 (1)

§ 30 (2)

§ 31 (1)

§ 31 (2)

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
Isaxon, Gun

SKP

N

Hansson, Sten

SKP

F

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

24

10

23

10

2 avstår

2 avstår

5 frånv.

6 frånv.

27

9

5 frånv.

27

9

5 frånv.

.
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2009-03-30

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 31 (3)

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Alriksson, Lars

M

N

Hedström, Monica §§ 23-31

M

N

Alriksson, Eva

M

N

X

Lantto, Sune

M

N

X

Liljergren, Per-Åke

M

N

X

Josefsson, Ingrid

M

F

Pohjanen, Margareta

S

N

X

Holmgren, Klas

S

N

X

Nyström, Tommy

S

N

X

Vågman, Siv

S

N

X

Henriksson, Göte

S

F

Poromaa, Rita

S

N

X

Eriksson, Per, §§ 31-54

S

N

X

Lindberg, Wania

S

N

X

Johansson, Börje

S

N

X

Zetterqvist, Marita

S

F

Åhlén, Maria, §§ 23-30

S

N

Normark, Ulf

S

N

X

Larsson, Birgitta

S

N

X

Axelsson, Roland

S

F

Eriksson, Gunnel

S

N

X

Sehlberg, Berne

S

N

X

Eriksson, Eva

S

F

Tina, Kent

S

F

Sandvärn Brittmari

S

N

Bergmark-Bröske,Yvonne

Fp

N

X
-

-

X
X

.
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N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2009-03-30

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 31 (3)

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Eriksson, Stig

V

N

X

Wäppling, Jeanette §§ 23-31

V

N

X

Taivalsaari, Karl-Erik

V

N

X

Dimitri, Iris,

V

N

X

Lehtipalo, Henrik

V

N

X

Sundqvist-Apelqvist, Kathinka

V

N

X

Nilsson, Sven-Erik

V

N

X

Lehtipalo, Ann-Christin

V

N

X

Lehto Tycko

V

N

X

Henricsson, Margareta

NS

N

X

Nordgren, Bernt

NS

N

X

Nordgren, Lena

NS

N

-

-

Wennström, Bror

SKP

N

A

A

Olofsson, Fredrik

SKP

N

A

A

Johansson, Alf

SD

F

-

-

.

7

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2009-03-30

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 31 (3)

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
Nilsson, Fredrik

M

T

Sundqvist, Stefan

M

F

Ahlberg, Anna-Karin §§ 32-54

M

T

Öqvist, Frank

S

T

Hjortfors, Lis-Mari

S

F

Nilsson, Mikael

S

F

Israelsson, Lena

S

F

Lass, Bernd

S

F

Andrieu, Serge

S

F

Nirlén, Roland

S

T

Koppari, Mats

S

F

Mosesson, Jonny

S

F

Johansson, Johan

S

F

Petersson, Gunilla

FP

F

Karlberg, Benny

FP

F

Abrahamsson, Ingela

V

N

Brandebo, Botolf , §§ 32-54

V

T

Singström, Lisette

V

F

Söderberg, Erland §§ 50-54

V

T

Haarala, Ove

V

F

Krigsman, Tommy

NS

F

Henricsson, Anna

NS

F

X

X

X

.
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N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2009-03-30

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 31 (3)

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
Isaxon, Gun

SKP

N

Hansson, Sten

SKP

F

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

26

6

9 frånv.

