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________________________
Tomas Junkka
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________________________
Anneli Isaksson

________________________
Mia Feldenius
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Innehållsförteckning

§ 86 4
Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning

§ 87 5
Information från revisorerna

§ 88 6
Information om samhällsomvandlingen för kommunfullmäktige

§ 89 8
Interpellation av Eric Palmqvist (SD) angående tillgängligheten till Tallbacka IP 
under  försäsongen

§ 90 9
Motion av Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Kjell Hansson 
(M),  Marina Eriksson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Att återupprätta 
Barn- och  utbildningsnämndens ansvar för maten i skolor och förskolor

§ 91 11
Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Per Wahlström (M), Marina 
Eriksson (M), Benny Blom (M), Monika Nordvall-Hedström (M), Lars Alriksson (M) 
och Dick Sundström (M) angående att genom analys av avloppsvattnet, fastställa 
hur omfattande bruket av droger är i Gällivare kommun

§ 92 13
Motion av Benny Blom (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), 
Eva  Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Dick Sundström (M) och Per Wahlström 
(M) angående  att inrätta en extern och oberoende mottagarfunktion för 
visselblåsare

§ 93 15
Motion av Benny Blom (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), 
Eva  Alriksson (M), Lars Alriksson (M) och Per Wahlström (M) angående att i 
enlighet med  offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen 
från socialnämnden

§ 94 17
Redovisning av medborgarinitiativ 2021

§ 95 19
Handlingsplan på arbetsmiljön på biståndsenheten

§ 96 22
Gojan 1 & 14 AB, begäran om kommunal borgen

§ 97 24
Delgivningar
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§ 98 25
Interpellationer

§ 99 26
Motioner

§ 100 27
Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika Nordvall Hedström (M), 
Benny Blom (M), Per Wahlström (M), Lars Alriksson (M) och Marina Eriksson (M) 
angående att säkra vård och ekonomi i jour- och familjehemsverksamheten

§ 101 29
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående inrättande 
av tjänst för funktionshinderfrågor inom Gällivare kommun
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§ 86

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning
Dnr KS/2022:7

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 87

Information från revisorerna
Dnr KS/2022:8

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med reglemente för revisionen § 25, har revisorerna en stående punkt på 
dagordningen i kommunfullmäktiges sammanträden, där revisorerna har möjlighet att 
informera om revisionens arbete och resultat.

Vid dagens sammanträde föreligger ingen information från revisorerna.
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§ 88

Information om samhällsomvandlingen för kommunfullmäktige
Dnr KS/2022:9

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En gång per kvartal informerar förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknik-
förvaltningen om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.

Dan Johansson, tf. förvaltningschef informerar om:
Verksamhetslokaler  

- Multiaktivitetshuset
- Skola/förskola Repisvaara
- Älvens förskola
- Ridhuset
- Restaurang ishall
- Brandvattenreservoar ishall

Infrastruktur
- Repisvaara södra
- Norra centrumparkeringen
- Norskavägen
- Bergbäcken (LKAB)
- Vattenreningsverk Sarkasvaara
- Pågående delprojekt
- Kommande delprojekt
- Sjöparken park

Detaljplaner
- Malmberget etapp 2
- Repisvaara kulturområde
- Gällivare 1:15 Andra Sidan
- Vassarträsk
- Repisvaara mitt 5:14
- Entitan, Duvkullan etapp 1, etapp 2
- Bryggeribacken
- Dundret 5:4
- Guldet carportar
- Församlingshemmet
- Lasarettet 4:6
- Gällivare 18:13
- Kv. Arkitekten
- Sakajärvi 2:4
- Vitåfors Hybrit
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- Vuoskonjärvi industriområde etapp 3
- Nattavaara 100:2

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Presentation.

Comfact Signature Referensnummer: 1431548



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8  (32)

2022-08-22
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 89

Interpellation av Eric Palmqvist (SD) angående tillgängligheten till Tallbacka IP under 
försäsongen
Dnr KS/2022:315

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Eric Palmqvist (SD) har 7 mars 2022 inkommit med en interpellation angående 
tillgänglighet till Tallbacka IP under försäsongen.

Kommunfullmäktige beslutade 13 juni att interpellationen besvaras vid kommunfull-
mäktiges sammanträde 22 augusti.

Henrik Ölvebo (MP), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande besvarar interpellationen vid 
dagens sammanträde.

Underlag
1. Interpellation.
2. Kommunfullmäktige 2022-04-11 § 55.
3. Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 73.

Comfact Signature Referensnummer: 1431548



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  9  (32)

2022-08-22
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 90

Motion av Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Kjell Hansson (M), 
Marina Eriksson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Att återupprätta Barn- och 
utbildningsnämndens ansvar för maten i skolor och förskolor
Dnr KS/2021:510

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet så att barn- och utbildningsnämnden får möjlighet att yttra sig.

Reservation
Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Marina Eriksson (M) och Dick 
Sundström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Motion inkom 2021-06-07 från ledamöter i moderata samlingspartiet i Gällivare. 
Motionärerna redogör för att budgetansvaret för mat i skolor och förskolor nyligen har 
förts över från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens samhällsbyggnads- 
och teknikutskott samt att detta innebär att maten är en fri nyttighet för barn- och 
utbildningsnämnden. Enligt motionärerna är det mycket märkligt och ett feltänk av 
Gällivare kommun ta bort incitamentet för skolor och förskolor till att minska matsvinnet, 
minska kommunala kostnader för maten och inte minst ett felsteg på vägen till att skapa 
det hållbara samhället. Motionärerna föreslår att budgetposten för maten i skolan och 
förskolor återförs till barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunfullmäktige beslutade 13 juni att motionen besvaras vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 22 augusti.

Synpunkter från barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen 
Synpunkter är inhämtade från förvaltningschef vid barn- och utbildningsförvaltningen samt 
kostchef vid samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. Dessa är inte negativa till att 
budgetpost för mat i skolor och förskolor återförs till barn- och utbildningsnämnden. Vidare 
att eftersom hanteringen av budget ser olika ut i de olika verksamheterna som kostenheten 
arbetar med föreslås att en utredning genomförs innan budgetposten återförs. Detta för att 
se vad bästa modellen för en effektiv kosthantering och budgetarbete inom området är.

Remiss är även skickad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande, inget svar har
inkommit.

Kostutredning
Kommunen har en pågående kostutredning för att se över hela kommunens kostorganisa-
tion. Det bedöms att frågan avseende intentionen i motionen lämpligen hanteras i 
kostutredningen.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga påverkas inte av var budgetposten är.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet kan kopplas till det strategiska målet våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att kostutredningen har pekat ut färdriktningen och 
intentionen i motionen hanteras i den fortsatta processen.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 38.
3. Kommunstyrelsen 2022-03-28 § 101.
4. Kommunfullmäktige 2022-04-11 § 59.
5. Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 74.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M)

att bifalla motionen.

Jenny Johansson Jänkänpää (MP) yrkar

att återremittera ärendet så att barn- och utbildningsnämnden får möjlighet att yttra sig.

Propositionsordning
Ordförande meddelar att han avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss. 
Ordförande ställer Jenny Johansson Jänkänpääs förslag om återremiss mot Lars Alrikssons 
m.fl. förlag om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska 
återremitteras i enlighet med Jenny Johansson Jänkänpääs förslag.
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§ 91

Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Per Wahlström (M), Marina Eriksson (M), 
Benny Blom (M), Monika Nordvall-Hedström (M), Lars Alriksson (M) och Dick Sundström 
(M) angående att genom analys av avloppsvattnet, fastställa hur omfattande bruket av 
droger är i Gällivare kommun
Dnr KS/2020:102

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med hänvisning till de tidigare uppgifter som framkommit från 
Brottsförebyggande rådet och synpunkter från polisen samt de svårigheter som finns att få 
en tydlig bild över de ekonomiska konsekvenserna samt extern finansiering över tid.  

Reservation
Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Benny Blom (M), Dick 
Sundström (M), Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD), Nicklas 
Johansson (SJVP) och Margareta Henricsson (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Per Wahlström (M), Marina Eriksson (M), 
Benny Blom (M), Monika Nordvall-Hedström (M), Lars Alriksson (M) och Dick Sundström 
(M) har inkommit 2020-01-20 angående att genom analys av avloppsvattnet, fastställa hur 
omfattande bruket av droger är i Gällivare kommun.

I tidigare beredning av motionen har yttrande inhämtats från Brottsförebyggande rådet. 
Ärendet återemitterades av kommunfullmäktige 2021-03-08 § 48 för inhämtande av 
kostnadsuppgifter och om polisen vill ta emot resultat av testet. Yttrande från 
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen samt synpunkter från polisen inhämtades.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29 § 347 att återremittera ärendet för tydligare 
ekonomiska konsekvenser samt att se ifall det kan finnas extern finansiering över tid.

Bedömning
Utifrån svårigheter att få fram en tydlig bild av de ekonomiska kostnaderna på lång sikt 
och möjligheten till extern finansiering över tid samt de synpunkter som lämnats via 
Brottsförebyggande rådet och polisen där man har svårt att se nyttan av analysen blir den 
sammantagna bedömningen att motionen avslås.

Kommunfullmäktige beslutade 13 juni att motionen tas upp vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 22 augusti.

Ekonomiska konsekvenser
Ingen kostnad om motionen avslås.
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Konsekvenser för barn och unga
Drogförebyggande arbete är positivt för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Att arbeta drogförebyggande är positivt och kan kopplas till det strategiska målet ”våra 
medborgare är stolta, engagerade och trivs”. Hur detta arbete ska sker behöver relateras 
till lägesbild, förutsättningar och resurser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till de tidigare uppgifter som framkommit från 
Brottsförebyggande rådet och synpunkter från polisen samt de svårigheter som finns att få 
en tydlig bild över de ekonomiska konsekvenserna samt extern finansiering över tid.  

Underlag
1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-29 § 347.
2. Motion.
3. Yttrande brottsförebyggande rådet. 
4. Yttrande samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.
5. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2021-11-16 § 210.
6. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-05-05 § 86.
7. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 168.
8. Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 83.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M), Eric Palmqvist (SD) och 
Nicklas Johansson (SJVP)

att bifalla motionen.

Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Mattias Liinanki (MP), Johannes Reinfors 
(V), Ulf Normark (S) och Magnus Johansson (S) i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen med hänvisning till de tidigare uppgifter som framkommit från 
Brottsförebyggande rådet och synpunkter från polisen samt de svårigheter som finns att få 
en tydlig bild över de ekonomiska konsekvenserna samt extern finansiering över tid.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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§ 92

Motion av Benny Blom (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva 
Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Dick Sundström (M) och Per Wahlström (M) angående 
att inrätta en extern och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare
Dnr KS/2021:645

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen anses besvarad då Gällivare kommun redan håller på att införa en vissel-
blåsarfunktion med anledning av nya lagkrav och funktionen uppfyller intentionerna i 
motionen.

Reservation
Eva Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Benny Blom (M), Dick 
Sundström (M), Nicklas Johansson (SJVP) och Margareta Henricsson (SJVP) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Moderata samlingspartiet har inkommit med en motion angående att inrätta en extern 
och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare. Visselblåsare har en viktig roll för att 
bekämpa oegentligheter i den kommunala verksamheten. I många fall kan det dock upp-
levas som ett stort steg att rapportera oegentligheter. I media har vi tidigare kunnat se hur 
personer som slår larm inte känt sig hörda eller har rent av blivit sedda som problematiska 
för att de vill lyfta missförhållanden. Det finns till och med de som uttryckt rädsla för att bli 
av med sitt jobb. Detta bidrar till att vikten av att kunna vara anonym är stor. I grund och 
botten vill visselblåsaren bidra till att kommunen blir ännu bättre. Det finns exempel på 
kommuner som har avtal med juristbyråer som hanterar mottagandet av information av att 
något oegentligt sker, samt gör ett visst antal utredningar per år. En oberoende 
mottagarfunktion som garanterar anonymitet tror vi skulle kunna öka förtroendet för 
funktionen och bidra till att fler oegentligheter synliggörs och kan motverkas. 
Undertecknade ledamöter yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en extern och 
oberoende mottagarfunk-tion för visselblåsare.

Kommunfullmäktige beslutade 13 juni att ärendet tas upp vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 22 augusti.

Ekonomiska konsekvenser
20–70 tkr för ett system.

Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
Våra verksamheter är effektiva och attraktiva.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare Kommun redan håller på att införa en 
visselblåsarfunktion med anledning av nya lagkrav och funktionen uppfyller intentionerna i 
motionen.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 60.
3. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 169.
4. Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 84.

Yrkande
Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP)

att bifalla motionen.

Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD)
   
att motionen anses besvarad då Gällivare kommun redan håller på att införa en vissel-
blåsarfunktion med anledning av nya lagkrav och funktionen uppfyller intentionerna i 
motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons m.fl. förslag mot Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfull-
mäktige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings m.fl.  förslag.
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§ 93

Motion av Benny Blom (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva 
Alriksson (M), Lars Alriksson (M) och Per Wahlström (M) angående att i enlighet med 
offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från socialnämnden
Dnr KS/2021:769

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med hänvisning till att sammanträdesrubrikerna redan innehåller den 
information som är nödvändig för att upprätthålla tillräcklig insyn.

Reservation
Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Benny Blom (M), Dick 
Sundström (M), Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD), Anneli Isaksson 
(MV), Fredric Olofsson (MV), Nicklas Johansson (SJVP) och Margareta Henricsson (SJVP) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Ledamöter från Moderata samlingspartiet har inkommit med en motion avseende att i 
enlighet med offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från 
socialnämnden.

Beskrivning av nuvarande hantering
Beslut rörande tvångsåtgärd mot enskild är inom socialtjänsten kopplad till 
lagstiftningarna, Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbruk (LVM).
Denna typ utav beslut hanteras av socialnämndens sociala utskott, sociala utskottet 
hanterar enbart ärenden som rör enskilda individer där samtliga ärenden omfattas av 
sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400).
Rutinen är att rubrikerna i sammanträdespunkterna i sociala utskottet innehåller informa-
tion om vad ärendet gäller med hänvisning till aktuell lagparagraf.
Innehållet under varje rubrik i protokollet omfattas av sekretess eftersom det finns en 
beskrivning över omständigheterna i ärendet samt uppgifter om de personer som är 
berörda. Själva ärendeförteckningen som är en separat handling som innehåller 
information i form av rubrik från varje punkt i sammanträdet och den kan på begäran 
lämnas ut.

Det stämmer så som motionärerna anger att beslut om omhändertagande eller vård av 
någon utan samtycke omfattas av offentlighet. När det gäller omhändertagande av barn 
eller ungdom jämlikt LVU så är det enbart beslutet om omedelbart omhändertagande som 
tas av socialnämnden. Det beslutet är offentligt frånsett de eventuella delar som ger 
detaljbeskrivning av situationen. Övriga beslut tas utav Förvaltningsrätten efter ansökan av 
socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade 13 juni att motionen tas upp vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 22 augusti.
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Bedömning
Utifrån det faktum att det framgår av sammanträdesrubrikerna oavsett vad ärendet gäller 
så gör socialnämnden bedömningen att det som motionärerna begär redan uppfylls.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att sammanträdesrubrikerna redan innehåller den 
information som är nödvändig för att upprätthålla tillräcklig insyn.

Underlag
1. Motion.
2. Socialnämnden 2022-03-29 § 43.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 61.
4. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 170.
5. Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 85.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) 

att bifalla motionen.

Johannes Sundelin (S) yrkar med instämmande av Stefan Ovrell (MP) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen med hänvisning till att sammanträdesrubrikerna redan innehåller den 
information som är nödvändig för att upprätthålla tillräcklig insyn.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Johannes Sundelins m.fl.  förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommufullmäktige har beslutat i enlighet med Johannes Sundelins m.fl.  förslag.

Votering 
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:

Den som yrkar i enlighet Johanns Sundelins m.fl. röstar Ja.

Den som yrkar i enlighet med Lars Alrikssons m.fl. röstar Nej.

Efter företaget upprop finner ordföranden att 23 Ja-röster och 12 Nej-röster har avgetts, 
4 frånvarande. Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med Johannes Sundelins m.fl. förslag.

Votering 
Voteringslista bilägges protokollet.
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§ 94

Redovisning av medborgarinitiativ 2021
Dnr KS/2021:802

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga redovisning av 2021 års inkomna medborgarinitiativ med godkännande till 
handlingarna.

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

Kommunfullmäktige har 2016-12-12 § 250 beslutat att kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen delges årets inlämnade medborgarinitiativ och vad som beslutats kring 
dessa. Utifrån detta uppdrag har en sammanställning gjorts angående de medborgar-
initiativ som inkommit under 2021.

Kommunfullmäktige beslutade 13 juni att ärendet tas upp vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 22 augusti.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Positivt för alla medborgare att ha möjlighet att lämna in medborgarinitiativ.  

Koppling till kommunens strategiska mål
Möjligheten att lämna in medborgarinitiativ kan kopplas till målsättningen att Våra 
medborgare är stolta, engagerade och trivs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga redovisning av 2021 års inkomna medborgarinitiativ med godkännande till 
handlingarna.
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Underlag
1. Redovisning av medborgarinitiativ 2021.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 55.
3. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 149.
4. Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 77.

Yrkande
Johannes Reinfors (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga redovisning av 2021 års inkomna medborgarinitiativ med godkännande till 
handlingarna.
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§ 95

Handlingsplan på arbetsmiljön på biståndsenheten
Dnr KS/2021:795

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna handlingsplanen,

att bilaga från arbetstagarorganisationer med yrkanden besvaras, 

att uppföljning av arbetsmiljön och handlingsplan sker till kommunfullmäktige under första 
kvartalet 2023,

att kommunfullmäktige ej återtar arbetsmiljöansvaret från socialnämnden då handlingsplan 
är upprättad och yrkanden från arbetstagarorganisationen är därmed besvarad.

Reservation
Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Benny Blom (M) och Dick 
Sundström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Deltar ej vid beslut
Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD), Nicklas Johansson (SJVP) och 
Margareta Henricsson (SJVP) deltar ej vid beslut.

Protokollsanteckning
Eric Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet:
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att en handlingsplan som syftar till att 
arbetsmiljön på biståndsenheten förbättras tagits fram. Vi kommer emellertid inte delta i 
beslut i denna fråga då vi menar att denna typ av arbetsmiljöfrågor är underställda 
förvaltningen som har arbetsgivaransvaret till skillnad från kommunfullmäktige.
Vidare anser vi att det är olyckligt att denna fråga som ytterst rör den psykosociala 
arbetsmiljön för tjänstemän inom Gällivare kommun som arbetar med känslig tjänsteut-
övning har lyfts till kommunfullmäktige för debatt och beslut. Vår uppfattning är att skälet 
till detta bottnar i personkonflikter nämnds- och fullmäktigeledamöter emellan snarare än 
rent sakpolitiska skäl.

Ärendebeskrivning
Bakgrund Utifrån de sammanfattande slutsatser och förslag på åtgärder som IOH 
tagit fram har en handlingsplan upprättats med berörda parter. Fackliga parter har fått 
handlingsplanen delgiven och fått komma med synpunkter och förslag. Handlingsplanen 
om-fattar tre olika områden och åtgärder presenteras både med tidsplan och vem som är 
ansvarig. Visa åtgärder är redan vidtagna och dessa redovisas också i handlingsplanen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn och unga
I förlängningen kan en dålig arbetsmiljö inom biståndsenheten skapa konsekvenser för 
barn och unga. Risken är att vi kan förlora kompetens inom området.

Koppling till kommunens strategiska mål
Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Våra 
verksamheter är effektiva och attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna handlingsplanen,

att bilaga från arbetstagarorganisationer med yrkanden besvaras, 

att uppföljning av arbetsmiljön och handlingsplan sker till kommunfullmäktige under första 
kvartalet 2023,

att kommunfullmäktige ej återtar arbetsmiljöansvaret från socialnämnden då handlingsplan 
är upprättad och yrkanden från arbetstagarorganisationen är därmed besvarad.

Underlag
1. Handlingsplan Biståndsavdelningen.
2. Bilaga 1 från Arbetstagarorganisationerna.
3. Framställan enligt 6 kap 6 § arbetsmiljölagen - Anmälan socialförvaltningen, 

kommunfullmäktige.
4. Svar till Vision, SRR och Kommunal med anledning av Framställan 6 kap 6§ 

arbetsmiljölagen.
5. Uppdrag till kommundirektören med anledning av framställan 6 kap 6 § 

arbetsmiljölagen.
6. 20220411 Rapport översyn av arbetsmiljön Socialförvaltningen Gällivare kommun.
7. Kommunstyrelsen 2022-06-20 § 178.

Yrkande
Lena Lindberg (S) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S), Stefan Ovrell (MP), 
Johannes Sundelin (S), Maria Åhlén (S), Jeanette Wäppling (V), Magnus Johansson (S) och 
Ulf Normark (S) i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna handlingsplanen,

att bilaga från arbetstagarorganisationer med yrkanden besvaras, 

att uppföljning av arbetsmiljön och handlingsplan sker till kommunfullmäktige under första 
kvartalet 2023,
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att kommunfullmäktige ej återtar arbetsmiljöansvaret från socialnämnden då handlingsplan 
är upprättad och yrkanden från arbetstagarorganisationen är därmed besvarad.

Anneli Isaksson (MV) yrkar

att kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen om att en handlingsplan är 
gjord och därmed återgår ärendet till socialnämnden,

att uppföljning av handlingsplan och arbetsmiljö sker till kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2023, 

att en hederskodexpolicy upprättas för förtroendevalda politiker,

att förtroendevalda politiker får information och utbildning om politikers arbetsmiljöansvar 
vid lämpligt tillfälle exempelvis vid politikerdagar,

att revidera och förbättra Gällivare kommuns arbetsmiljöpolicy så att den blir mer tydlig.
 
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M)

att kommunstyrelsen som utövande arbetsmiljöansvarig arbetsgivare arbetar vidare med 
utredningen,

att utredningen faktagranskas,

att utredningen kompletteras med intervjuer med dem som under de senaste 2 åren slutat 
på avdelningen bistånd, barn och unga, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att socialnämnden i samråd med 
personalavdelningen tar fram en handlingsplan utefter det omarbetade underlaget.

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar

Enligt Lena Lindbergs m.fl. förslag

Enligt Anneli Isakssons förslag

Enligt Lars Alrikssons m.fl. förslag

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lena Lindbergs m.fl. förslag.
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§ 96

Gojan 1 & 14 AB, begäran om kommunal borgen
Dnr KS/2022:452

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) med 10 000 000 
kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 33 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader,

att borgensavgiften fortsatt uppgår till 0,35 % av årlig genomsnittlig låneskuld mot nyttjad 
borgen.

Jäv
Birgitta Larsson (S), Henrik Ölvebo (MP), Jeanette Wäppling (V), Magnus Johansson (S) 
och Lars Alriksson (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Gojan 1 & 14 AB har sedan tidigare en beviljad borgen motsvarande 23 Mkr för att reglera 
en skuld i samband med förvärvet av bolaget. För att möjliggöra hyresgästanpassningar för 
en framtida skyttelokal behöver bolaget ytterligare lån för att säkerställa likviditeten för 
ombyggnationen. Gojan 1 & 14 AB begär därför en proprieborgen (borgen såsom för egen 
skuld) med ytterligare 10 Mkr för att totalt uppgå till 33 Mkr. 

Vid nyttjande av kommunal borgen följer en borgensavgift. Borgensavgiften uppgår enligt 
tidigare beslut till 0,35 % på årets genomsnittliga låneskuld med kommunal borgen som 
säkerhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslut om förhöjd borgen till kommunala koncernbolag kan medföra att kommunens egna 
potentiella låneutrymme kan minska. Bedömning av låneutrymme görs i samförstånd med 
kreditinstitut utifrån kommunkoncernens framtida förutsättningar. En utökad borgen med 
10 Mkr är en låg summa i sammanhanget och bör inte ha väsentlig betydelse. Ombyggna-
tionen medför framtida hyresintäkter för bolaget som säkerställer löpande likvid till 
amorteringar. 

Utfärdad kommunal borgen medför intäkt till kommunen i form av borgensavgift. 
Borgensavgiften beräknas med 0,35 % av bolagets årliga genomsnittliga låneskuld med 
kommunal borgen som säkerhet.

Konsekvenser för barn och unga
Lokalen kommer att nyttjas av föreningar med ungdomsverksamhet. 
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Koppling till kommunens strategiska mål
Den tänkta hyresgästanpassningen avser en skyttelokal. Ombyggnationen säkerställer en 
attraktiv centrumnära verksamhetslokal som ersätter befintlig lokal i Malmberget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) med 10 000 000 
kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 33 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader,

att borgensavgiften fortsatt uppgår till 0,35 % av årlig genomsnittlig låneskuld mot nyttjad 
borgen.

Underlag
1. Gojan 1 & 14 AB, begäran om kommunal borgen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 73.
3. Kommunstyrelsen 2022-06-20 § 191.

Yrkande
Johannes Sundelin (S), Benny Blom (M) och Ulf Normark (S) yrkar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag

att bevilja Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) med 10 000 000 
kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 33 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader,

att borgensavgiften fortsatt uppgår till 0,35 % av årlig genomsnittlig låneskuld mot nyttjad 
borgen.
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§ 97

Delgivningar
Dnr KS/2022:10, KS/2022:41, KS/2018:755, KS/2022:244, KS/2022:245, KS/2022:246, 
KS/2022:248, KS/2022:249, KS/2022:319, KS/2020:533, KS/2020:534, KS/2021:795, 
KS/2022:287, KS/2022:367, KS/2022:368, KS/2022:370, KS/2022:371, KS/2022:372, 
KS/2022:373, KS/2022:375, KS/2022:386, KS/2022:396, KS/2022:374, KS/2022:286, 
KS/2018:773

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsen utskick föreligger delgivningar enligt rapport.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag
1. Rapport.
2. Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 80.
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§ 98

Interpellationer
Dnr KS/2022:13

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger inga inlämnade interpellationer.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2022-05-23 § 57.
2. Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 81.
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§ 99

Motioner
Dnr KS/2022:12

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger inga inlämnade motioner.
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§ 100

Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika Nordvall Hedström (M), Benny 
Blom (M), Per Wahlström (M), Lars Alriksson (M) och Marina Eriksson (M) angående att 
säkra vård och ekonomi i jour- och familjehemsverksamheten
Dnr KS/2022:255

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med motivering att arbetet med att bygga upp en pool med familjehem 
redan pågår idag, utbildning ges till befintliga familjehem, biståndsenheten har tjänsteman 
i beredskap efter kontorstid och helger, dit familjehemmen kan vända sig om det uppstår 
behov av stöd.

Reservation
Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Benny Blom (M), Dick 
Sundström (M), Nicklas Johansson (SJVP) och Margareta Henricsson (SJVP) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Eva Alriksson, Kjell Hansson, Monika Nordvall Hedström, Benny 
Blom, Per Wahlström, Lars Alriksson och Marina Eriksson från Moderata samlingspartiet i 
Gällivare där dessa yrkar:
Att bygga upp en kommunal pool med jourfamiljer och familjehem
Att socialförvaltningen erbjuder sina jour och familjehem utbildning och fortbildning
Att det finns expertis som jour och familjehemmen kan vända sig till när de har behov av 
extra hjälp.
Att konsulentbaserade jour och familjehem i möjligaste mån inte anlitas.  

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Biståndsenheten arbetar idag med att hitta familjehem i eller kring Gällivare och utbilda 
dem för att göra hemmiljön trygg för familjehemsplacerade barn.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att arbetet med att bygga upp en pool med familjehem 
redan pågår idag, utbildning ges till befintliga familjehem, biståndsenheten har tjänsteman 
i beredskap efter kontorstid och helger, dit familjehemmen kan vända sig om det uppstår 
behov av stöd.
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Underlag
1. Motion.
2. Beredningsunderlag.
3. Socialnämnden 2022-04-21 § 76.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 75.
5. Kommunstyrelsen 2022-06-20 § 193.

Yrkande
Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP) 

att bifalla motionen.

Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Stefan Ovrell (MP) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen med motivering att arbetet med att bygga upp en pool med familjehem 
redan pågår idag, utbildning ges till befintliga familjehem, biståndsenheten har tjänsteman 
i beredskap efter kontorstid och helger, dit familjehemmen kan vända sig om det uppstår 
behov av stöd.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons m.fl. förslag mot Eric Palmqvists m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Eric Palmqvists m.fl. förslag.
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§ 101

Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående inrättande av tjänst 
för funktionshinderfrågor inom Gällivare kommun
Dnr KS/2022:403

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med hänvisning till att samhällsplaneringen sker utifrån beaktande av 
aktuell lagstiftning gällande tillgänglighet samt utifrån att den personella resurs som finns 
gällande funktionshinderfrågor används för att inhämta kunskap inklusive yttranden i olika 
frågor.

Reservation
Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV), Margareta Henricsson (SJVP) och Nicklas 
Johansson (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Deltar ej
Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD) och Rory Blom (SD) deltar ej vid beslut.

Protokollsanteckning 
Eric Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet:
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till de förslag som presenteras i motionen men har 
svårt att överblicka kostnaderna vid ett eventuellt genomförande. Sverigedemokraterna 
önskar därför återremittera ärendet i syfte att låta de ekonomiska konsekvenserna bättre 
redovisas inför att beslut fattas.

Vi eventuellt avslag av vårt återremissyrkande kommer Sverigedemokraterna att avstå 
ifrån att delta i beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) har inkommit 220411 angående 
inrättande av tjänst för funktionshinderfrågor inom Gällivare kommun. Motionärerna 
framför att Gällivare har en potential att förbättra sig på olika områden i byggandet av den 
arktiska småstaden. Man anser vidare att slutprodukterna inte blir utformade eller an-
passade för alla vilket leder till exkludering samt att rättigheter och möjligheter inte blir 
tillgodosedda. Man önskar en tydligare kontrollfunktion i planeringsstadiet för att förebygga 
”missar” och därmed fördyringar. 

Vidare hänvisar motionärerna till Barnkonventionen som beskriver om att synliggöra 
barnets rättigheter inklusive ett barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. 
Motionärerna menar att barnen skulle vinna på ett tydligare och mer noggrant arbete i ett 
tidigt skede vid samhällsplaneringen.
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Utdragsbestyrkande

Motionärerna yrkar att:
- kommunen inrättar en tjänst med fokus på funktionshinderfrågor, som är med i ett tidigt 
stadium när det kommer till samhällsplanering.
- tjänsten besitter erforderlig kompetens och används i planeringen av såväl utomhus-
miljöer som kommunala lokaler.

Bedömning
Vid planering av nya miljöer, ute eller inne, innebär det att tillgängligheten ska bedömas 
utifrån vad aktuell lagstiftning säger. Detta ingår alltså i uppdraget för kommunens 
samhällsplanerare. Kommunen har också i dagsläget 0,5 tjänst inom Nämnd- och 
utredning för arbete med funktionshinderfrågor inklusive att hantera Rådet för 
funktionshinderfrågor (RFF). Denna tjänst finns som resurs när det gäller att inhämta 
kunskap inom detta område inklusive att inhämta synpunkter från RFF där föreningarna 
finns representerade. Bedömningen är därmed att samhällsplaneringen sker utifrån 
beaktande av vad lagstiftningen säger gällande tillgänglighet samt utifrån övriga 
synpunkter från aktuell resurs-person samt målgruppen.

Ekonomiska konsekvenser
Eventuellt inrättande av ny tjänst för arbete med funktionshinderfrågor innebär att budget 
för denna tjänst ska säkerställas.

Konsekvenser för barn och unga
Planering för utformning av nya miljöer utifrån tillgänglighet gynnar alla, inklusive barn och 
unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
En tillgänglig och inkluderande kommun kan kopplas till målsättningen om att våra 
medborgare är stolta, engagerade och trivs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att samhällsplaneringen sker utifrån beaktande av 
aktuell lagstiftning gällande tillgänglighet samt utifrån att den personella resurs som finns 
gällande funktionshinderfrågor används för att inhämta kunskap inklusive yttranden i olika 
frågor.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 76.
3. Kommunstyrelsen 2022-06-20 § 194.

Yrkande
Eric Palmqvist (SD) yrkar

att återremittera ärendet för att få en kostnadskalkyl.
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Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Propositionsordning 
Ordförande meddelar att han först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, 
om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.
Ordförande ställer Eric Palmqvists förslag till beslut mot att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Fredric Olofsson (MV) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (SJVP), Anneli 
Isaksson (MV)

att kommunen inrättar en tjänst med fokus på funktionshinderfrågor, som är med i ett 
tidigt stadium när det kommer till samhällsplanering,

att tjänsten besitter erforderlig kompetens och används i planeringen av såväl utomhus-
miljöer som kommunala lokaler.

Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen med hänvisning till att samhällsplaneringen sker utifrån beaktande av 
aktuell lagstiftning gällande tillgänglighet samt utifrån att den personella resurs som finns 
gällande funktionshinderfrågor används för att inhämta kunskap inklusive yttranden i olika 
frågor.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofssons m.fl. förslag mot Henrik Ölvebos förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2022-08-22
Ärenden: §86 - §101 

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 93  §  §  § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Lars Alriksson M N X

Kjell Hansson M F

Eva Alriksson M N X

Monika Nordvall Hedström M F

Marina Eriksson M N X

Benny Blom M N X

Per Wahlström M F

Birgitta Larsson S N X

Magnus Johansson S N X

Maria Åhlén, kl. 10.00-17.15, §§ 86-99 S N X

Tomas Junkka S N X

Lena Lindberg S N X

Roland Axelsson S N X

Helena Lillbro S F

Johannes Sundelin S N X

Anna Burman S F

Elin Näslund S F

Ulf Normark S N X

Gerd Siverhall S N X

Tony Normark S F

Gunnel Eriksson S N X

Mats Rantapää, kl. 10.00-16.15, §§ 86-93 S N X
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2022-08-22
Ärenden: §86 - §101 

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 93  §  §  § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter

Jeanette Wäppling           V N X

Karl-Erik Taivalsaari V F

Pernilla Fagerlönn V F

David Väyrynen V F

Iris Dimitri V F

Henrik Ölvebo MP N X

Sanna Nilsson Ylitalo MP F

Mattias Liinanki MP N X

Dagmar Nyman MP N X

Stefan Ovrell MP N X

Eric Palmqvist SD N X

Mia Feldenius SD N X

Rory Blom SD N X

Margareta Henricsson SJVP N X

Nicklas Johansson SJVP N X

Fredric Olofsson MV N X

Bror Wennström MV F
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2022-08-22
Ärenden: §86 - §101

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 93  §  §   § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
Per-Åke Liljergren M F
Kjell-Åke Andersson M F

Jon Sandin M F

Dick Sundström, ersätter Kjell Hansson M T X

Clary Persson S F

Steve Ärlebrand, ersätter Helena Lillbro S T X

Rolf Häggkvist, ersätter Anna Burman S T X

Birgitta Heldeskog S F

Frank Öqvist, ersätter Elin Näslund S T X

Monica Hellström, ersätter Tony Normark S T X

Stefan Ersholm S F

Roland Bergström S F

Johannes Reinfors, ersätter Pernilla Fagerlönn V T X

Elsa Häggqvist, ersätter Karl-Erik Taivalsaari V T X

V

Jenny Johansson Jänkänpää, ersätter Sanna Nilsson 
Ylitalo

MP T X

Hanna Falksund MP F

Sara Ölvebo MP F

Stig Nordqvist SJVP F

Torbjörn Sandin SJVP F
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2022-08-22
Ärenden: §86 - §101

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 93  §  §   § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare

Gun Isaxon, ej tjänstgörande ersättare MV N

Anneli Isaksson, ersätter Bror Wennström MV T X

OMRÖSTNINGSRESULTAT: 23 12
Frånvaran
de 4
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