SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 119 (157)

2015-05-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gällivare Folkets Hus
Måndag 25 maj 2015, kl. 08.00-17.45

Beslutande

Enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare
Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB, § 60
Krister Nordmark, ordförande Gällivare Energi AB, § 60
AnnChatrin Haglund, VD Matlaget i Gällivare AB, § 61
Joakim Nordstrand, ordförande i Matlaget i Gällivare AB, § 61
Esa Norojärvi, VD TOP bostäder AB, § 62
Stig Eriksson, ordförande TOP bostäder AB § 62
Johan Eriksson, planchef samhällsbyggnadsförvaltningen, § 65
Tommy Nyström, revisor, § 64
Sven-Erik Nilsson, revisor, § 64
Eva Nyström, revisor, § 64
Rune Hedberg, revisor, § 64

Utses att justera

Clary Persson och Eric Palmqvist

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 2 juni 2015, kl. 12.45

Underskrifter

Sekreterare
Ann-Katrin Karlsson

§§ 60-84

Ordförande
Margareta Henricsson
Justerande
Clary Persson

Eric Palmqvist

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-05-25

Datum för anslags uppsättande

2015-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift

|Utdragsbestyrkande
|

Ann-Katrin Karlsson

§§ 60-84

Datum för anslags nedtagande 2015-06-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 120 (157)

2015-05-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67

§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73

Information från Gällivare Energi AB

SIDAN
122

Information från Matlaget i Gällivare AB
Information från TOP bostäder AB
Information från barn-, utbildning- och kulturförvaltningens verksamhet
Information från revisorerna
Information om samhällsomvandlingen
Detaljplan samt exploateringsavtal för Gällivare 4:18 m.fl. (Andra Sidan)
Malmbergets AIF ansöker om kostnadstäckning avseende felsökning och inköp av kylmedel
(brine) till kylsystemet, samt vidare ansökan om kostnadstäckning avseende reparation av
kylanläggningen till ishallen
Lapplands Kommunalförbunds årsredovisning 2014
Minnes- och jubileumsgåva för anställd
Revidering av uppdragsbeskrivning Samrådsgrupp Minoritetsspråk
Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Revidering av Gällivare kommuns avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering
Val av andre vice ordförande i kommunstyrelsen

|Utdragsbestyrkande
|

123
124
125
127
128
129
131

132
133
135
138
140
142

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 121 (157)

2015-05-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78

§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn-, utbildning och kulturnämnden
Fyllnadsval av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden
Motion av Jeanette Wäppling (v) och Stig Eriksson (v) - Personalrekrytering för vård och
omsorg
Delgivningar
Interpellation av Eric Palmqvist (sd) -Hastighetsbegränsning m m på Oljevägen i Gällivare

145
146
147
148
149

151
153

154
Interpellation av Ulf Markström (s) och Rose-Marie Norlin (s) - Gråvattentömning från husbilar
Interpellation av Birgitta Larsson (s) - Nyttjande av Kommunhusets lokaler
Interpellation av Bror Wennström (mav) - Landsbygd i centrum
Motioner 2015

|Utdragsbestyrkande
|

155
156
157

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 122 (157)
2015-05-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:151 -012
§ 60
Information från Gällivare Energi AB
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar VD Theresa Savonen, Gällivare Energi AB om
bolagets verksamhetsplan 2015.
Bolagets ansvarsområde och verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att på affärsmässig grund bedriva energiverksamhet genom produktion och handel av el och fjärrvärme, distribution av fjärrvärme samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att främja Gällivare
Kommuns utveckling inom energiförsörjningsområdet. Bolaget skall bistå kommunen i
det praktiska handhavandet av kommunens krafttillgångar och i fråga om energiförsörjningen i kommunen.
Informationen pågår kl. 08.15 – 09.10.
Beslutsunderlag
1. Powerpoint presentation.
2. Verksamhetsplan 2015.
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KS/2014:151 -012
§ 61
Information från Matlaget i Gällivare AB
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar ordförande Joakim Nordstrand (mp) och VD AnnChatrin Haglund, Matlaget i Gällivare AB om bolagets verksamhetsplan 2015.
Bolagets ansvarsområde och verksamhet
Producerar och distribuerar måltidslösningar och ansvarar för kommunens livsmedelsupphandlingar till kontraktsknutna kunder.
Informationen pågår kl. 09.25-10.20.
Beslutsunderlag
1. Powerpoint presentation.
2. Verksamhetsplan.
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KS/2014:151 -012
§ 62
Information från TOP bostäder AB
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar ordförande Stig Eriksson (v) och VD Esa
Norojärvi TOP bostäder AB om bolagets verksamhetsplan 2015.
Verksamheten vänder sig främst till befintliga hyresgäster samt andra kommuninvånare
och inflyttare som behöver ett attraktivt boende. Bolaget vill tillhandahålla goda bostäder i välskötta fastigheter och bostadsområden. Samverkan med kommunen ska ske
för att motverka segregation och utveckla en god gemenskap och trygghet i de olika
bostadsområdena. Bolaget medverkar till att god service finns i bostadsområdena och
informerar om och verkar för en ökad källsortering av avfall.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gällivare kommun förvärva,
avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter med bostäder eller kommunala verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.
Informationen pågår kl. 10.20-11.30.
Beslutsunderlag
1. Powerpoint presentation.
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KS/2014:151 -012
§ 63
Information från barn-, utbildning- och kulturförvaltningens verksamhet
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Eva Alriksson, ordförande och Rolf Wennebjörk, förvaltningschef informerade om
nämndens verksamhet.
Nämndens ansvarsområde och verksamhet
Barn-, utbildning- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskola,
pedagogisk omsorg, samt uppgifter inom grundskolan. Nämndens uppgifter omfattar
också den kulturella verksamheten inom kommunen. Nämnden skall bedriva sin
verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i skollag, bibliotekslag och förordningar samt i nämndens reglemente.
Nämnden skall följa verksamhetens utveckling under året i enlighet med skollag, följa
upp, rapportera och utvärdera sin verksamhet och ekonomiska ställning och fortlöpande
informera styrelse och fullmäktige om nämndens utveckling.
Nämnden ansvarar över att leda och utveckla:
- förskola/pedagogisk omsorg
- grundskola/ grundsärskola
- ungdomsarbete
- barn-. elev- och föräldrainflytande undervisningen
- fördelning av platser inom kommunens förskole- och fritidsverksamhet
- samverka med myndigheter och andra förvaltningar
- personalfrågor
- den fysiska planeringen
- kultur- och fritidsgårdsverksamhet för alla grupper och åldrar med prioritet
på barn- och ungdomsverksamhet
- fördelning av bidrag till föreningar och organisationer
- nära samarbete med föreningar. organisationer och kulturarbetare inom
nämndens verksamhetsområde och stimulera detta arbete som bedrivs
- förvalta annan egendom såsom samlingar och konstverk för kommens
kulturella verksamhet
- verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader,
anläggningar och miljöer av kulturhistorisktestetiskt värde besluta om placering och
inköp av kommunala konstverk i samråd med berörda.
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 126 (157)
2015-05-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Informationen pågår kl. 11.30-12.00.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan.
2. Powerpoint presentation.
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KS/2015:15 -007
§ 64
Information från revisorerna
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde presenteras de ny revisorerna, ordförande Tommy Nyström
(s), Sven-Erik Nilsson (v), Eva Nyström (s) och Rune Hedberg (m) ej närvarande är
Börje Johansson (s).
Gällivare kommuns revisorer informerar även om granskningar som ska ske framledes.
De granskningar som ska ske årligen enligt lag är;
- Delårsrapport 31 augusti.
- Årsredovisning.
- Styrelsen och nämndernas ansvarutövande.
- Lekmannarevisorer i kommunala bolag.
Fördjupande granskningar som planeras under 2015 är;
- Samordnad fastighetsförvaltning.
- Informationsöverföring med landstinget.
- Samverkansgranskning med andra kommuner och landstinget samt Palliativ vård och
där tittar man även på hemsjukvården men enbart Gällivare.
- Upphandlingar.
- Investeringsprocessen i kommunen.
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KS/2015:16 -100
§ 65
Information om samhällsomvandlingen
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar kommunchefen
om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.
Johan Eriksson, planchef samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om samhällsomvandlingen.
Informationen pågår kl. 14.00-14.20.
Beslutsunderlag
1. Powerpoint presentation.
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KS/2014:269 -214
§ 66
Detaljplan samt exploateringsavtal för Gällivare 4:18 m.fl. (Andra Sidan)
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen för Gällivare 4:18 m.fl, samt
att godkänna exploateringsavtalet för Gällivare 4:18 m.fl.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2014 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för fastigheten Gällivare 4:18. Förvaltningen
har nu tagit fram en detaljplan för Gällivare 4:18 m.fl. Detaljplanen har handlagts med
normalt planförfarande och samråd kring detaljplanen har hållits mellan 22 oktober till
och med 14 november 2014. Detaljplanen har varit utställd för granskning från 13 mars
till och den 7 april.
Planen möjliggör uppförande av ca.50 hushåll inom området med en varierad husproduktion om högst två våningar för villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Genomförandet av detaljplanen föreslås ske genom avtal, och ett förslag till avtal har upprättats
för godkännande.
Ekonomiska konsekvenser
Antagande av detaljplanen samt ett godkännande av förslaget till exploateringsavtal
innebär inga idag kända tillkommande investeringskostnader för kommunen. Dock
medför ett genomförande av detaljplanen att det över tid kommer att uppkomma kostnader för drift och underhåll av lokalgata inom planområdet samt för planområdets
behov av vattentjänster. Kostnaderna för områdets behov av vattentjänster kommer att
finansieras av va-avgifter, medan kostnaderna för drift och underhåll av lokalgata måste
finansieras inom aktuell driftbudgetram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några kända konsekvenser för barn och ungdomar med
anledning av förslaget till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Gällivare 4:18 m.fl, samt
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att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet för Gällivare 4:18
m.fl.
Beslutsunderlag
1. Samrådsredogörelse.
2. Planbeskrivning.
3. Karta.
4. Exploateringsavtal.
5. Granskningsutlåtande.
6. Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 110.
Yrkande
Lars Alriksson (s) yrkar med instämmande av Ulf Normark (s) och Eric Palmqvist (sd)
att anta detaljplanen för Gällivare 4:18 m.fl, samt
att godkänna exploateringsavtalet för Gällivare 4:18 m.fl.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars
Alriksson m fl förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 131 (157)
2015-05-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2015:354 -826
§ 67
Malmbergets AIF ansöker om kostnadstäckning avseende felsökning och inköp av kylmedel (brine) till kylsystemet, samt vidare ansökan om kostnadstäckning avseende reparation av kylanläggningen till ishallen
Kommunfullmäktige beslutar
att ur rörelsekapitalet anvisa 4 200 000 kr till reparation av ishallen i Malmberget.
Bakgrund
Föreningen ansöker i rubricerat ärende om kostnadstäckning för felsökning i det havererade kylsystemet. Felsökningen har betalats ut via erhållet driftsbidrag och föreningen
vill få täckning för urholkningen i driftbidraget.
Vidare ansöker man om kostnadstäckning för reparation av kylanläggningen under förutsättningen att ishallen skall vara i fortsatt drift kommande verksamhetsår med start i
september innevarande år.
Ekonomiska konsekvenser
Felsökningen som urholkat driftbidraget utgör 539 181 kr och den eventuella reparationen av kylanläggningen är kostnadsberäknad till 3 250 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Föreningens ungdomsverksamhet för konståkning och ishockey upphör sannolikt vid
uteblivet ekonomiskt stöd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ur rörelsekapitalet anvisa 4 200 000 kr till reparation av ishallen i Malmberget.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Malmbergets AIF.
2. Service- och tekniknämnden 2015-04-21 § 70.
3. Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 119.
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KS/2014:265 -041
§ 68
Lapplands Kommunalförbunds årsredovisning 2014
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning 2014 för LKF samt
att bevilja ansvarsfrihet.
Bakgrund
Lapplands Kommunalförbund konstaterar att måluppfyllelsen för både verksamhetsmål
och finansiella mål är god. LKF har ett positivt ekonomiskt utfall till största delen
beroende på lägre interkommunala kostnader för gymnasieelever. Den sammanfattande
bedömningen av det ekonomiska utfallet är att förbundet har fullföljt verksamheten
under året i linje med gällande målsättningar och inom beslutade budgetramar. Tidigare
års underskott har återställts. God ekonomisk hushållning råder följaktligen inom
kommunalförbundet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2014 för LKF samt
att bevilja ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
1. Lapplands Kommunalförbunds direktion 2015-02-27 § 17.
2. Årsredovisning 2014.
3. Revisionsberättelse 2014.
4. Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 128.
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KS/2012:38 -265
§ 69
Minnes- och jubileumsgåva för anställd
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till riktlinjer för minnes- och jubileumsgåva till anställd,
att kostnaderna täcks genom omfördelning av budget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde 1981-11-30 § 218 reglemente om Minnes- och jubileumsgåva till anställd (KOM 2003:559/003). Reglementet reviderades av kommunfullmäktige 2004-01-26 § 10. Enligt gällande reglemente är jubileumsgåvan fastställd till en
klocka i 18 karats guld eller en gåva till ett värde av 2 500 kronor som ska vara lokalt
producerad konst eller konsthantverk. Minnesgåvans värde är beroende av anställningstid i kommunen.
Personalenheten har i uppdrag att administrera och organisera utdelning av jubileumsgåva för dem som varit anställda i 25 år samt avtackning av dem som går i pension. För
detta ändamål har Personalenheten en budget på 190 000 kronor per år.
Frågan om revidering av reglemente för Minnes- och jubileumsgåva för anställd samt
justering av budget för minnes- och jubileumsgåva har behandlats av Kommunstyrelsens personalutskott 2012-02-02 § 6 som lämnade ärendet öppet till Kommunstyrelsens
sammanträde 2012-02-20. Förslag till beslut var att ”Den som varit anställd i sammanlagt 25 år eller mer hos kommunen erhåller förutom blommor en penninggåva av 2 500
kr instoppad i en fin skinnportmonnä märkt med kommunens vapen, eller kan mot rekvisition lokalt inhandla konstverk eller konsthantverk till ett värde av 2 500 kr.” Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-20 § 20 att återremittera ärendet för att revidera förslag
till beslut.
Personalenheten har genomfört en utredning av minnes- och jubileumsgåvorna. Syftet
har varit att
jämställa val av jubileumsgåva efter 25 års tjänst i kommunen
jämställa minnesgåvor till de som avgår med pension
värdesäkra jubileumsgåva och minnesgåva
förenkla administrationen av minnes- och jubileumsgåva
synliggöra kostnader av jubileums- och minnesgåva
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Ekonomiska konsekvenser
Framtida kostnader i 2015 års prisläge beräknas till
2016
228 900 kr
2017
184 860 kr
2018
166 280 kr
2019
254 280 kr
2020
290 570 kr
I jämförelse med innevarande års budget för minnes- och jubileumsgåvor 190 000 kronor krävs således ett budgettillskott för år 2016 med 39 000 kr, för 2019 med 65 000 kr
och för 2020 med 100 000 kr.
Konsekvenser för barn och unga
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till riktlinjer för minnes- och jubileumsgåva till anställd,
att kostnaderna täcks genom omfördelning av budget.
Beslutsunderlag
1. Utredning Minnes- och jubileumsgåva till anställd.
2. Förslag styrdokument Minnes- och jubileumsgåva till anställd.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 54.
4. Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 129.
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KS/2014:567 -003
§ 70
Revidering av uppdragsbeskrivning Samrådsgrupp Minoritetsspråk
Kommunfullmäktige beslutar
att Finska klubb och Tornedalingarna behåller sina två platser,
att i övrigt anta upprättade förslag till revideringar i Uppdragsbeskrivning för Samrådsgrupp Minoritetsspråk.
Bakgrund
Förslag till revidering av uppdragsbeskrivning för Samrådsgrupp Minoritetsspråk har
upprättats. Uppdragsbeskrivningen är i behov av revidering för att i så stor utsträckning
som möjligt följa utformningen av uppdragsbeskrivningar för övriga samrådsgrupper i
kommunen. Förtydliganden har bland annat gjorts angående samrådsgruppens uppdrag,
sammansättning och kallelse till sammanträden. Förslag till reviderad uppdragsbeskrivning har varit på remiss hos Samrådsgrupp Minoritetsspråk, barn-, utbildning- och
kulturnämnden samt socialnämnden. Yttranden har inkommit från alla tre instanserna
och finns bilagda som beslutsunderlag.
Barn-, utbildning- och kulturnämnden och Samrådsgrupp Minoritetsspråk har båda
yttrat sig angående att Finska klubb och Tornedalingar i Gällivare, lokal klubb ska få
behålla sina respektive två ledamöter. Utredningen anser att då samrådsgruppen fattar
sina samrådbeslut i koncensus föreslår utredaren att antalet ledamöter från respektive
sameby, förening eller klubb jämställs. Alla föreningar, samebyar och klubbar föreslås
framledes välja en ordinarie ledamot samt en ersättare. Med samrådsbeslut menar utredaren det samrådsgruppen väljer att yttra sig i ett ärende. Samrådsgrupp Minoritetsspråk
har ingen delegerad beslutanderätt utan syftet med rådet är att vara ett samråds- och
referensorgan knutet till kommunstyrelsen.
Utredaren föreslår även att antalet politiskt valda representanter från kommunstyrelsen
förändras från dagens en till två ordinarie. Förslaget innebär att även en kommunstyrelseledamot från oppositionen väljs till ordinarie ledamot. Förslaget innebär även att
socialnämnden respektive barn-, utbildning- och kulturnämnden utser en ledamot
vardera. Varje ledamot ska ha en ersättare. Ledamöter och ersättare utses för en period
om fyra år, vilken sammanfaller med tiden för allmänna val.
Ytterligare förslag till förändringar är att en tjänsteman vid socialförvaltningen respektive barn-, utbildning- och kulturförvaltningen utses att vara kontaktpersoner vid respektive förvaltning. Socialnämnden yttrade sig angående att kontaktpersonernas uppdrag
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behövde förtydligas i uppdragsbeskrivningen. Utredaren instämmer med socialnämndens yttrande och har förtydligat kontaktpersonernas respektive minoritetsspråkshandläggarens ansvar och uppdrag. Kontaktpersonerna utses av respektive
förvaltning och är minoritetsspråkshandläggarens kontaktperson på respektive förvaltning. Dessa kontaktpersoner kan vid behov kallas till samrådsgruppens sammanträden för sakupplysning, men ska i första hand fungera som en länk på tjänstemannanivå mellan minoritetsspråkshandläggaren och förvaltningarna. Kontaktpersonerna ska
inte bereda ärenden till samrådsgruppens sammanträden eller övriga nämnders sammanträden angående minoritetsspråksfrågor. Minoritetsspråkshandläggaren är beredande
tjänsteman.
Samrådsgrupp Minoritetsspråk har även yttrat sig angående en del redaktionella förändringar. Dessa har utredaren lämnat svar på till samrådsgruppen med förtydliganden.
Ekonomiska konsekvenser
Antalet ledamöter från de representerade föreningarna, samebyarna och/eller klubbarna
föreslås minskas med två stycken vilket kan få mindre ekonomiska konsekvenser för
samrådsgruppen. Antalet politiskt valda deltagare från kommunstyrelsen, socialnämnden respektive barn-, utbildning och kulturnämnden föreslås öka med en från
vardera nämnd. Uppdraget att vara nämndens representant i Samrådsgrupp Minoritetsspråk ingår därmed som en del i det politiska uppdraget och ersättning utgår i enlighet
med Arvodesreglementet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förtydligande av Samrådsgrupp Minoritetsspråks syfte och ställning ger positiva
effekter för främst barn och ungdomar inom minoritetsspråksgrupperna då den reviderade uppdragsbeskrivningen tydliggör att samrådsgruppen skall verka för att minoritetsspråksgruppernas synpunkter beaktas i kommunstyrelsen, nämnderna och förvaltningarna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Finska klubb och Tornedalingarna behåller sina två platser,
att i övrigt anta upprättade förslag till revideringar i Uppdragsbeskrivning för Samrådsgrupp Minoritetsspråk.
Beslutsunderlag
1. Jämförelse.
2. Förslag till reviderad Uppdragsbeskrivning för Samrådsgrupp Minoritetsspråk.
3. Yttrande från Samrådsgrupp Minoritetsspråk.
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4. Yttrande Socialnämnden.
5. Yttrande barn-, utbildning- och kulturnämnden.
6. Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 126.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Bror Wennström (mav), Bernt Nordgren
(ns), Eric Palmqvist (sd) och Mats Rantapää (s)
att Finska klubb och Tornedalingarna behåller sina två platser,
att i övrigt anta upprättade förslag till revideringar i Uppdragsbeskrivning för Samrådsgrupp Minoritetsspråk.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Birgitta Larsson m fl förslag.
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KS/2015:309 -003
§ 71
Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att under § 18 ska det istället för utskott stå kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott,
att i övrigt anta förslaget till reglemente för kommunstyrelsen.
Ajournering under pågående ärende kl. 14.00-14.20.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet och anser att en kommun i Gällivares
storlek och invånarantal inte är i behov av utökad politisk organisation som innebär tre
ordförande i kommunstyrelsen. Majoriteten kan inte ge en rimlig förklaring till varför
en andre vice ordförande i kommunstyrelsen bör införas, mer än att det passar deras sätt
att arbete. Vi socialdemokrater anser att det ej är rimliga skäl.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1.
Bakgrund
De antagna budgetreglerna, KS/2015:144, samt val av andre vice ordförande medför att
en revidering av kommunstyrelsens reglemente måste ske.
Ekonomiska konsekvenser
Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser med anledning av
revideringen av reglementet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms föreligga ringa konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av
förslaget till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att under § 18 ska det istället för utskott stå kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott,
att i övrigt anta förslaget till reglemente för kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
1. Förslag till reglemente för kommunstyrelsen.
2. Jämförelse nuvarande och föreslagen lydelse av kommunstyrelsens reglemente.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 62.
4. Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 130.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (v) yrkar
att under § 18 ska det istället för utskott stå kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott,
att i övrigt anta förslaget till reglemente för kommunstyrelsen.
Birgitta Larsson (s) yrkar med Eric Palmqvist (sd), Johannes Sundelin (s)
att avslå föreslagna förändringarna i reglemente för kommunstyrelsen avseende §§ 2, 4,
7, 9, 10, 13 och 19,
§ 2 sänka 5 000 tkr till 1 000 tkr,
att i övrigt anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag mot Birgitta Larsson m fl förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.
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KS/2015:54 -450
§ 72
Revidering av Gällivare kommuns avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering
Kommunfullmäktige beslutar
att godta upprättad sammanställning av avfallsplanens måluppfyllelse,
att anta förslaget om utförande av uppdraget med att revidera avfallsplanen med tillhörande renhållningsföreskrifter, den så kallade renhållningsordningen, för Gällivare
kommun.
Bakgrund
Gällivare kommuns avfallsplan och renhållningsföreskrifterna som ingår i den s.k.
renhållningsordningen reviderades 2010-11-15. I denna avfallsplan finns avfallsmål
som har väglett kommunens avfallshantering i sitt arbete. I bifogat dokument redogörs
måluppfyllelsen för den nu gällande avfallsplanen. Enligt miljöbalkens krav så ska
avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.
Förslag till beslut till kommunfullmäktige har tagits på service- och tekniknämndens
sammanträde 2014-06-10 § 63, men ärendet har återremitterats från kommunstyrelsens
arbetsutskotts beredning för komplettering och aktualiseras därför vid dagens sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Revideringen i sig leder inte till några nämndvärda ekonomiska konsekvenser. De
ekonomiska konsekvenserna uppkommer då åtgärderna som vidtas för att uppfylla
avfallsplanen utförs.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En avfallsplan är nödvändig för att minska negativa konsekvenser för att barn och
ungdomar genom åtgärdsmål som ska leda till en hållbar miljö att leva i.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att godta upprättad sammanställning av avfallsplanens måluppfyllelse,
att anta förslaget om utförande av uppdraget med att revidera avfallsplanen med tillhörande renhållningsföreskrifter, den så kallade renhållningsordningen, för Gällivare
kommun.
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Beslutsunderlag
1. Måluppfyllelse år 2013 av tidsangivna åtgärder i avfallsplan från år 2010.
2. Gällivare Kommuns renhållningsordning, avfallsplan och föreskrifter om
avfallshantering.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2014-06-10 § 63.
4. Service- och tekniknämnden 2015-02-17 § 26.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 63.
6. Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 131.
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KS/2014:549 -102
§ 73
Val av andre vice ordförande i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att återremissyrkandet har hanterats i ärendet revidering av reglemente för kommunstyrelsen,
att utse Henrik Ölvebo (mp) till andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet gällande val av andre
vice ordförande i kommunstyrelsen.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga 2.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet, se bilaga 3.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2015 § 49 att återremittera ärendet val av
andre vice ordförande med motivering att ordförande ej kan utses förrän reglementet för
kommunstyrelsen samt arbetsordning ändrats enligt gängse regler samt ekonomisk
konsekvensbeskrivning.
Återremissyrkandet har hanterats i ärendet revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att återremissyrkandet har hanterats i ärendet revidering av reglemente för kommunstyrelsen,
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Henrik Ölvebo (mp) till andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 99.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2015-03-26 § 6.
3. Kommunfullmäktige 2015-04-13 § 49.
4. Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 137.
Yrkande 1
Pernilla Fagerlönn (v) yrkar med instämmande av Bror Wennström (mav)
att återremissyrkandet har hanterats i ärendet revidering av reglemente för kommunstyrelsen,
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Erik Palmqvist (sd)
avslag med anledning av att minoritetsåterremissen ej har hanterats enligt beslutet i
kommunfullmäktige 13 april 2015 § 49 gällande ekonomisk konsekvensbeskrivning.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönn m fl förslag mot Birgitta Larsson m fl förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönn m fl förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Pernilla Fagerlönn m fl röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Birgitta Larsson m fl röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordföranden att 22 Ja-röster och 18 Nej-röster samt 1 frånvarande har avgetts. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i
enlighet med Pernilla Fagerlönn m fl.
Voteringslista bilägges protokollet.
Yrkande 2
Pernilla Fagerlönn (v) yrkar med instämmande av Bror Wennström (mav)
att utse Henrik Ölvebo (mp) till andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
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Propositionsordning 2
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönn m fl förslag förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i
enlighet med Pernilla Fagerlönn m fl förslag.
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KS/2014:559 -102
§ 74
Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn-, utbildning och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna entledigande av Rita Poromaa (s) som ersättare i barn-, utbildning- och
kulturnämnden.
Bakgrund
Rita Poromaa (s) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Ärendet tas upp till behandling vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
1. Avsägelse.
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KS/2014:559 -102
§ 75
Fyllnadsval av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återupptas på kommunfullmäktige den 24 augusti 2015.
Bakgrund
Fyllnadsval av ersättare i barn-, utbildning – och kulturnämnden efter Rita Poromaa (s)
upptas till behandling.
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KS/2014:605 -102
§ 76
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna entledigande av Dennis Olofsson (m) som ersättare i miljö- och byggnämnden.
Bakgrund
Dennis Olofsson (m) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i miljö- och byggnämnden.
Ärendet tas upp till behandling vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
1. Avsägelse.
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KS/2014:605 -102
§ 77
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Per Wahlström (m) till ersättare i miljö- och byggnämnden
Bakgrund
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden efter Dennis Olofsson (m) upptas till
behandling.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige
att utse Per Wahlström (m) till ersättare i miljö- och byggnämnden.
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KS/2013:101 -020
§ 78
Motion av Jeanette Wäppling (v) och Stig Eriksson (v) - Personalrekrytering för vård
och omsorg
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från socialnämnden och
personalenheten.
Bakgrund
Vänsterpartiet i Gällivare har 2013-02-08 lämnat en motion om Personalrekrytering för
vård och omsorg! Vänsterpartiet i Gällivare vill fortsätta arbetet för att göra Gällivare
kommun till en attraktiv arbetsgivare genom att utreda ytterligare förmåner för anställda
inom vård och omsorg som





Förkortad arbetsvecka till 35 tim/vecka
Mer delaktighet i jobbet som bland annat schemaläggning
Kommunalt beslut om arbetskläder
Möjliga karriärvägar och utveckling inom yrket

Motionen har behandlats i kommunstyrelsen arbetsutskott 2013-05-13 § 105, i
kommunstyrelsen 2013-06-10 § 132 samt i kommunfullmäktige 2013-08-26 § 102 som
beslutade att återemittera ärendet till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har
2015-01-22 avgett yttrande.
Av socialnämndens yttrande framgår att förkortad arbetsvecka till 35 tim/vecka skulle
innebära ökade kostnader med 20 mkr årligen. Minskad arbetstid är sannolikt inte är
genomförbart eftersom kommunen ska kostnadseffektivisera verksamhet. Mer delaktighet i jobbet, som bland annat schemalägganing, är delvis tillgodosett eftersom personalen kan lägga önskeschema. Kommunalt beslut om arbetskläder är fattat och verkställt.
Socialförvaltningen har på uppdrag av socialnämnden påbörjat ett arbete om karriärvägar och utveckling inom vårdyrket.
Personalenheten som beredningsansvarig anser därmed att motionen är besvarad.
Ekonomiska konsekvenser
Förkortad arbetstid till 35 tim/vecka för samtliga anställda inom vård och omsorg motsvarar 39.9 tjänster baserat på 35 tim/vecka. Kostnaden uppgår till 20 mkr.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 150 (157)
2015-05-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från socialnämnden och
personalenheten.
Beslutsunderlag
1. Utredning.
2. Motion.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13 § 105.
4. Kommunstyrelsen 2013-06-10 § 132.
5. Kommunfullmäktige 2013-08-26 § 102.
6. Personalenhetens begäran om yttrande 2014-06-10.
7. Socialnämnden 2015-01-22 § 21.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-09 § 66.
9. Kommunstyrelsen 2015-05-27 § 134.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (v) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (s)
att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från socialnämnden och
personalenheten.
Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönn m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Pernilla Fagerlönn m fl förslag.
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KS/2015:17 -101
§ 79
Delgivningar
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Bakgrund
Delgivningar
1.
KS 2015:332/007
Revisorerna har den 24 mars 2015 lämnad ett slutdokument gällande uppföljning av
beviljad tid och insatser hos hemtjänstmottagare.
2.
KS 2015:331/007
Revisorerna har den 24 mars 2015 lämnat ett slutdokument gällande hantering av
privata medel och värdeföremål.
3.
KS 2015:265/041
Miljö- och byggnämnden har den 26 mars 2015 jml delegation beslutat att anta taxa för
räddningstjänstens tillsyn enligt LSO och LBE att gälla från 1 april 2015.
KS 2015:347/770
4.
Norrbottens Patientnämnd har den 31 mars 2015 lämnat verksamhetens rapport för
2014.
5.
KS 2015:25/107
Protokoll från Lapplands Kommunalförbunds direktionsmöte 2015-02-07.
6.
KS 2015:49/104
Vänsterpartiet har den 8 april 2015 lämnat verksamhetsberättelse med årsredovisning
för 2014.
7.
KS 2015:350/730
Kommunförbundet Norrbotten har lämnat en rekommendation från styrelsen gällande
Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018.
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8.
KS 2015:47/750
Socialförvaltningen har den 15 april 2015 lämnat rapportering i enlighet med
bestämmelserna i 16 kap f-h §§ SoL samt bestämmelserna i 28 f-h §§ LSS.
9.
KS 2015:364/040
Service- och teknikförvaltningen har lämnat slutredovisning gällande följande
investeringsprojekt;
 Hissmodernisering, Centralskolan
 Hissmodernisering, Hedskolan
 Hissmodernisering, Välkommaskolan
 Hissmodernisering, Hedgården.
10.
KS 2015:18/101
Förteckning över motioner 2015-05-25.
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KS/2015:342 -512
§ 80
Interpellation av Eric Palmqvist (sd) -Hastighetsbegränsning m m på Oljevägen i
Gällivare
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas,
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Eric Palmqvist (sd) har inkommit med en interpellation angående hastighetsbegränsningen mm på Oljevägen i Gällivare.
Fråga till kommunfullmäktige om den får ställas.
Ordförande i service- och tekniknämnden Britt-Marie Wiklund har utarbetat ett skriftligt
svar som har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.
Interpellationsförfrågan
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas.
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras
vid sittande kommunfullmäktigesammanträde.
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KS/2015:387 -420
§ 81
Interpellation av Ulf Markström (s) och Rose-Marie Norlin (s) - Gråvattentömning från
husbilar
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas och interpellationen besvaras vid kommande kommunfullmäktigesammanträde 24 augusti 2015.
Bakgrund
Ulf Markström (s) och Rose-Marie Norlin (s) har inkommit med en interpellation
angående gråvattentömning från husbilar.
Fråga till kommunfullmäktige om den får ställas.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
Interpellationsförfrågan
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas.
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras
vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
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| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 155 (157)
2015-05-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2015:404 -295
§ 82
Interpellation av Birgitta Larsson (s) - Nyttjande av Kommunhusets lokaler
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas,
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Birgitta Larsson (s) har inkommit med en interpellation angående nyttjande av
kommunhusets lokaler.
Fråga till kommunfullmäktige om den får ställas.
Jeanette Wäppling (v) och Lars Alriksson (m) har utarbetat ett skriftligt svar på
interpellationen som tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.
Interpellationsförfrågan
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas.
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras
vid sittande kommunfullmäktigesammanträde.
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| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 156 (157)
2015-05-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2015:217 -100
§ 83
Interpellation av Bror Wennström (mav) - Landsbygd i centrum
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Bror Wennström (mav) har inkommit med en interpellation bl a stödjande av verksamheter med ekonomiskt bidrag.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-13 § 53 att interpellationen får ställas och
interpellationen besvaras vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Wäppling (v) och vice ordförande Lars
Alriksson (m) har utarbetat ett skriftligt svar som har tillställts kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.
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| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 157 (157)
2015-05-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2015:18 -101
§ 84
Motioner 2015
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för handläggning.
Bakgrund
Följande motioner har inkommit:
Motion av Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) – Ett lättillgängligt ”Motionsregister” på Gällivare kommuns hemsida. KS 2015:437/101.
Motion av Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) – Lokalt förbud mot tiggeri på
offentlig plats i Gällivare kommun. KS 2015:438/130.

/

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

1

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2015-05-25
Ärenden: §§ 60 - 84

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 71
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Alriksson, Lars

M

N

X

Alriksson, Eva

M

N

X

Nordvall Hedström, Monica

M

N

X

Nilsson, Fredrik

M

F

Josefsson, Ingrid

M

F

Liljergren, Per-Åke

M

N

X

Blom, Benny

M

N

X

Nilsson, Tomas

S

F

Larsson, Birgitta

S

N

Lindberg, Lena

S

F

Åhlén, Maria

S

N

X

Sundelin, Johannes

S

N

X

Eriksson, Nina

S

F

Axelsson, Roland

S

N

X

Persson, Clary

S

N

X

Ärlebrand, Steve

S

N

X

Öjemalm, Monica

S

N

X

Rantapää, Mats

S

N

X

Norlin, Rose-Marie

S

F

Normark, Ulf

S

N

X

Pohjanen, Margareta

S

N

X

Junkka, Tomas

S

N

X

Näslund, Elin

S

F

Johansson, Erik

S

N

X

X
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2015-05-25
Ärenden: §§ 60 - 84

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 71
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Wäppling, Jeanette

V

F

Eriksson, Stig

V

N

X

Taivalsaari, Karl-Erik

V

N

X

Sundqvist-Apelqvist, Katinka

V

N

X

Fagerlönn, Pernilla

V

N

X

Lehtipalo, Henrik

V

N

X

Öderyd, Isabelle Kl. 08.00-15.35, §§ 60-70

V

N

Ölvebo, Henrik

MP

N

X

Liinanki, Mattias

MP

N

X

Nyman, Dagmar

MP

N

X

Nordstrand, Joakim

MP

N

X

Palmqvist, Eric

SD

N

X

Lohiniva, Paula

SD

N

X

Nordgren, Bernt

NS

N

X

Henricsson, Margareta

NS

N

X

Wennström, Bror Kl. 09.20, §§ 61-84

MaV

N

X

Olofsson, Fredric

MaV

N

X
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2015-05-25
Ärenden: §§ 60 - 84

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 71
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Fulford, Katarina

M

T

X

Martinsson, Michael

M

T

X

Henriksson, Amy

M

F

Ringvall, Benny

M

F

Hogeland Heneskär, Anna-Carin

S

T

Öqvist, Frank

S

F

Eriksson, Gunnel

S

F

Gabrielsson, Lars

S

F

Heldeskog, Birgitta

S

F

Markström, Ulf

S

F

Danell, Claes T kl. 13.15-17.45, §§ 64-84

S

T

X

Eriksson, Monica

S

T

X

Normark, Tony

S

T

X

Henriksson, Janete

V

F

Väyrynen, David

V

F

Lehtipalo, Ann-Christin

V

T

X

Haarala, Ove

V

T

X

Stafstedt, Magnus

MP

F

Stefan Ovrell

MP

F

Johansson, Nicklas

NS

N

Eriksson, Göte

NS

N

N kl. 08.00-15.30,
T kl. 15.30-17.45, §§ 71-84

X
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2015-05-25
Ärenden: §§ 60 - 84

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 71
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Isaksson, Anneli T kl. 08.00-09.20, § 60,
N kl. 09.20-17.45

MaV

T

Isaxon, Gun

MaV

N

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

22

18

1 frånvarande

