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Plats och tid Gällivare Folkets Hus, måndagen den 12 april 2010, kl.13:00-21:10 
 
Beslutande Enligt bifogad närvarolista 
   
 
Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 
 Helena Morén, kommunsekreterare 
 Mats Eriksson, VD Gällivare Värmeverk AB, § 36 
 Märit Palo, VD TOP bostäder AB, § 37 
 Annchatrin Haglund, VD Matlaget i Gällivare AB, § 38 
 Eva Högman, ordförande Matlaget i Gällivare AB, § 38 
 Lennart Hagstedt, Revisorerna, § 39 

Sören Engelmark, lekmannarevisor, § 39 
 
Utses att justera Ingrid Josefsson och Bror Wennström 
 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 20 april 2010, kl. 10:00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 36-60 
  Helena Morén 
 
 Ordförande 
  Margareta Pohjanen §§ 36-60      
 
 
  Margareta Henricsson § 45 
 
 Justerande  
  Ingrid Josefsson                      Bror Wennström    
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2010-04-12 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-04-21 Datum för anslags nedtagande 2010-05-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Helena Morén   
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§ 51 77 
Motion av Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Eva Alriksson, Monika  Nordvall Hedström 
(m), Anna-Karin Ahlberg (m), Sune Lantto (m) och Yvonne Bergmark-Bröske (fp) - Villatomter 
vid området Stålvallen i Gällivare 

§ 52 78 
Motion av Jeanette Wäppling (v) och Birgitta Larsson (s) - Dansens hus 

§ 53 79 
Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) - Totalöversyn av det demokratiska 
inflytandet samt beslutsgången i kommunen 

§ 54 81 
Interpellation från Bror Wennström (skp) - Gratis barnomsorg och besparingskrav 
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§ 56 83 
Fyllnadsval av ersättare till Socialnämnden 
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Val av 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige 
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Motioner 2010 

§ 59 86 
Interpellation av Bror Wennström (skp) angående koncerntänkande 

§ 60 87 
Interpellation av Bror Wennström (skp) angående höjda kost-omsorgsavgifter 
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 KS/2010:222 -101 

 
§ 36 
Information från Gällivare Värmeverk AB  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Gällivare Värmeverk AB om sin verksamhet. 
 
Mats Eriksson, Gällivare Värmeverk AB:s VD, informerar vid dagens sammanträde om 
bland annat nuvarande och planerade anläggningar, elproduktion, fjärrvärme, samarbete 
med elleverantörer, samt aktuella rapporter. 
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 KS/2010:223 -101 

 
§ 37 
Information från TOP bostäder AB  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar TOP bostäder AB om sin verksamhet. 
 
Märit Palo, TOP bostäder AB:s VD, informerar vid dagens sammanträde om bland  
annat styrkortets mål, organisation och personal, pågående arbeten, samt ny lagstiftning 
för allmännyttan och hyressättning som träder i kraft 2011-01-01. 
 
Ove Haarala, TOP bostäder AB:s vice ordförande, framför vid dagens sammanträde en 
önskan om att det förs en mer omfattande diskussion kring de kommunala bolagen.  
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 KS/2010:224 -101 

 
§ 38 
Information från Matlaget i Gällivare AB  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Matlaget i Gällivare AB om sin verksamhet. 
 
Annchatrin Haglund, Matlaget i Gällivare AB:s VD, informerar vid dagens samman-
träde om bland annat verksamhetens omsättning, personalstyrka, kunder, miljöfrågor, 
frånvaro av kostpolicy, samt genomförda studiebesök. 
 
Eva Högman, Matlaget i Gällivare AB:s ordförande, informerar vid dagens samman-
träde om bland annat fördelningen av ledamöter mellan kommunen och landstinget, 
samt styrelsens arbete, däribland hur skolmåltiderna kan göras mer attraktiva. 
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 KS/2010:46 -007 

 
§ 39 
Information från revisorerna  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid dagens sammanträde. 
 
Lennart Hagstedt, Revisorerna, Sven-Erik Nilsson, lekmannarevisor, och Sören  
Engelmark, lekmannarevisor, informerar vid dagens sammanträde om revisions-
berättelsen för år 2009, samt de granskningar som har genomförts under 2009 och 2010, 
inklusive granskningsrapporter rörande de kommunala bolagen. 
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 KS/2010:218 -101 

 
§ 40 
Delgivningar  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Delgivningar 
 
1.   KS 2010:111  141 
Näringslivsutveckling i Gällivare har inkommit med en verksamhetsrapport för 2009. 
 
2.  KS 2010:207  007 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 18 mars 2010 inlämnat en granskning av  
Gällivare kommuns system och rutiner för föreningsbidrag. 
 
3.  KS 2010:208  007 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 18 mars 2010 inlämnat en granskning av  
lärarnas förutsättningar att genomföra sitt uppdrag – med ut gångspunkt i arbetstids-
avtalet. 
 
4.  KS 2010:206  007 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 18 mars 2010 inlämnat en granskning av  
hanteringen av externt finansierade projekt. 
 
5.  KS 2010:106  107 
Protokoll har inkommit från Lapplands kommunalförbunds sammanträde den 24  
februari 2010.  
 
6.  KS 2010:212  041 
Protokollsutdrag har inkommit från Service- och tekniknämndens sammanträde den 16 
mars 2010 § 45 angående förslag avseende fördelning av ramanslag 2010 för idrotts- 
och fritidsanläggningar. 
 
7. KS 2009:737 730 
Protokollsutdrag har inkommit från Kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2010 
§ 35 angående redovisning och utvärdering av minoritetspolitisk handlingsplan. 
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 KS/2010:1 -020 

 
§ 41 
Medarbetarundersökning 2009   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att rapporten godkänns i sin helhet, 
 
att anta det övergripande åtgärdsförslag som redovisas i rapporten. 
 
Bakgrund 
Personalenheten har genomfört en medarbetarundersökning under november 2009. 
Medarbetarundersökningen genomfördes i syfte att få en bild av hur medarbetarna inom 
Gällivare kommun upplever sin arbetssituation samt att följa upp mål i styrkorten inom 
personalområdet i perspektiven ”medarbetare” och delar av ”intern effektivitet”. Den 
övergripande rapporten är en uppföljning av mål i styrkort för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Övriga nämnder får redovisning med uppföljning utifrån mål för 
respektive nämnd. Resultatet ska visa en nulägesbild och fungera som ett verktyg som 
beskriver förbättringsområden.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inköp av enkätverktyg samt utbildning i verktyget har gjorts under 2009. Kostnad för 
detta är 56 tkr. Verktyget kommer att användas för andra enkäter som görs, både internt 
och externt. Resultatet utmynnar i vissa åtgärder som kommer att påverka framtida  
prioriteringar av resurser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga direkta konsekvenser på barn- och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att rapporten godkänns i sin helhet, 
 
att anta det övergripande åtgärdsförslag som redovisas i rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport Medarbetarundersökning 2009. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18, § 11. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 9. 
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Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) i enlighet med 
förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms. m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med Tommy Nyströms. m.fl. förslag.  
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 KS/2009:249 -107 

 
§ 42 
Upphävande av stadgar för Gällivare kommuns näringslivsstiftelse  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Stadgar för Gällivare kommuns näringslivsstiftelse upphävs, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 1995-11-27 § 189 upphör att gälla. 
 
Reservation 
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-05, § 194, att avveckla Gällivare kommuns 
näringslivsstiftelse i och med inrättandet av en utvecklingsavdelning och ett närings-
livsutskott inom kommunstyrelsen. Parallellt med utvecklingen av den nya  
organisationen för näringslivs- och utvecklingsfrågor så har arbetet med att avveckla 
näringslivsstiftelsen bedrivits. Länsstyrelsen beslutade 2009-10-23 att avveckla  
stiftelsen efter formell hemställan från stiftelsen. Samtidigt beslutade skattemyndigheten 
att avregistrera stiftelsens organisationsnummer. I och med detta är stiftelsen avvecklad 
och därmed kan också stiftelsens stadgar utgå från Gällivare kommuns författnings-
samling. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet bedöms inte påverka barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Stadgar för Gällivare kommuns näringslivsstiftelse upphävs, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 1995-11-27 § 189 upphör att gälla. 
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Beslutsunderlag 
1. Stadgar för Gällivare kommuns näringslivsstiftelse. 
2. Länsstyrelsen beslut 2009-10-23. 
3. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2010-01-26. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 44. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-22 § 36. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) i enlighet med  
förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med Tommy Nyströms m.fl. förslag.  
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 KS/2010:36 -106 

 
§ 43 
Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för IT Norrbotten och NENET  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslagen till bolagsordning och aktieägaravtal för Norrbottens Energi-
kontor AB och Informationsteknik i Norrbotten AB,  
 
att i övrigt delge kommunförbundet Gällivare kommuns synpunkter på bolagsordningen 
och aktieägaravtal. 
 
Bakgrund 
Styrelsen i Kommunförbundet Norrbotten har den 10 december 2009 lämnat ett förslag 
till ny bolagsordning och aktieägaravtal för Norrbottens energikontor AB (NENET) 
samt Informationsteknik i Norrbotten AB (IT Norrbotten) i vilka Gällivare kommun är 
delägare tillsammans med övriga medlemskommuner i Kommunförbundet Norrbotten 
och landstinget i Norrbottens län.  
 
Landstingsfullmäktige har den 14 oktober 2009 beslutat anta förslagen till bolags-
ordning och aktieägaravtal för de ovan angivna aktiebolagen, och styrelsen i Kommun-
förbundet Norrbotten rekommenderar medlemskommunerna att anta förslagen till  
bolagsordningarna samt aktieägaravtalen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den föreslagna bolagsordningen och det föreslagna aktieägaravtalet för Norrbottens 
energikontor innebär att landstinget i Norrbottens län äger hälften av aktierna i bolaget 
medan aktieposten i respektive medlemskommun ut gör 1/28 (ca. 3,57 %) av det totala 
antalet aktier i bolaget. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 280 000 SEK.  I förslaget till 
aktieägaravtal förbinder sig kommunerna att lämna ett årligt aktieägartillskott till  
bolaget om 2 SEK per kommuninnevånare och landstinget ska lämna ett årligt aktie-
ägartillskott till bolaget om 1 000 000 SEK.  
 
För IT Norrbottens del innebär förslaget till aktieägaravtal att aktieägarna i IT Norrbot-
ten förbinder sig, i det fall bolaget upphör, att stå för kostnaderna för avtalen för region-
fibernätet med Song Networks AB och Vattenfall Eldistribution AB fram till år 2025. 
Enligt angivet aktieägaravtal uppgår kostnaderna för dessa avtal till cirka en (1) miljon 
kronor årligen.  
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Vidare stadgar aktieägaravtalet att vid parts kontraktsbrott som är av väsentlig betydelse 
för annan part har skadelidande part eller parter rätt till inlösen av kontraktsbrytande 
parts aktier i bolaget till ett värde av 75 % av marknadsvärdet på aktierna, om inte  
rättelse sker av kontraktsbrytande part inom 60 dagar efter skriftligt meddelande om 
avtalsbrottet.  
 
Vad gäller aktieägartillskott till NENET finns budgeterat 37 000 kronor årligen för  
detta, och förslaget till aktieägaravtal innebär ingen förändring vad gäller aktieägartill-
skottet till bolaget. 
 
Förslaget till aktieägaravtal för IT Norrbotten innebär ingen förändring vad gäller de 
ekonomiska konsekvenserna jämfört med nu gällande konsortialavtal.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslagen bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn eller ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslagen till bolagsordning och aktieägaravtal för Norrbottens Energi-
kontor AB och Informationsteknik i Norrbotten AB,  
 
att i övrigt delge kommunförbundet Gällivare kommuns synpunkter på bolagsordningen 
och aktieägaravtal. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från Kommunförbundet Norrbotten 10 december 2009 § 59. 
2. Sammanställning och specifikation av föreslagen bolagsordning och aktieägaravtal 
för Informationsteknik i Norrbotten AB. 
3. Sammanställning och specifikation av föreslagen bolagsordning och aktieägaravtal 
för Norrbottens energikontor AB. 
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2010-02-11. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 45. 
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-22 § 37. 
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 KS/2010:189 -020 

 
§ 44 
Avgångslösningar med anledning av övertalighet bland personal  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ur rörelsekapitalet anvisa maximalt 1 499 104 kronor till verksamhet 841 ”Personal-
social verksamhet”, aktivitet 050 ”Personalrehabilitering (särsk åt g)” med ansvar 15301. 
 
Reservation 
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget lagt förslag.  
 
Bakgrund 
På grund av minskat elevunderlag och att några lärare tackat nej till att övergå till  
Lapplands gymnasium har det uppstått en övertalighetssituation bland lärare vilket gjort 
att avgångslösning aktualiserats. Ärendet har behandlats med utgångspunkt från  
”Riktlinjer för personalplanering”.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Maximal kostnad för Gällivare kommun, om avtal om avgångslösning träffas med  
samtliga som erbjuds denna avgångslösning 1 499 104 kronor. Förslaget nedan om  
medelsansvisning ur rörelsekapitalet kan därför, om inte avgångslösning tecknas för 
alla, komma att bli lägre än föreslaget maxbelopp. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om berörda lärare accepterar ett erbjudande om en avgångslösning ökar möjligheten till 
kontinuitet för eleverna vilket är positivt ur ett pedagogiskt perspektiv.  Detta för att de 
flesta av berörda lärare fyller 65 år under läsåret och avser att sluta sin anställning i 
samband med 65-årsdagen om de inte får ett erbjudande om en avgångslösning.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ur rörelsekapitalet anvisa maximalt 1 499 104 kronor till verksamhet 841 ”Personal-
social verksamhet”, aktivitet 050 ”Personalrehabilitering (särsk åt g)” med ansvar 15301. 
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Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för personalplanering. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-03-03 § 25. 
3. Personalenhetens skrivelse 2010-03-12. 
4. Personalenhetens skrivelse 2010-03-22. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-22 § 40. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Börje Johansson 
(s), Lars Alriksson (m) och Bernt Nordgren (ns) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Bror Wennström (skp) yrkar att medel anvisas från Barn-, utbildning- och kultur-
nämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Bror Wennströms förslag till  
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
fullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl förslag.  
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 KS/2010:243 -007 

 
§ 45 
Ansvarsfrihet för år 2009  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Kommunstyrelsen samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet,  
 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Socialnämnden samt de enskilda  
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet,  
 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan Barn-, utbildning- och kulturnämnden samt de 
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet,  
 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Miljö- och byggnämnden samt de  
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet,  
 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Service- och tekniknämnden samt de 
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet,  
 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja överförmyndaren samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet.  
 
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), Frank Öqvist (s), 
Roland Axelsson (s), Stig Eriksson (v), Jeanette Wäppling (v), Margareta Henricsson 
(ns), Lars Alriksson (m) och Monica Hedström (m). 
 
Vid beslutspunkt för Socialnämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid 
beslut; Roland Nirlén (s), Lena Israelsson (s), Iris Dimitri (v) och Ingrid Josefsson (m). 
 
Vid beslutspunkt för Barn-, utbildning- och kulturnämnden anmäler följande ledamöter 
jäv och deltar ej vid beslut; Börje Johansson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Bernt  
Nordgren (ns) och Eva Alriksson (m). 
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Vid beslutspunkt för Miljö- och byggnämnden anmäler följande ledamöter jäv och  
deltar ej vid beslut; Ulf Normark (s), Erland Söderberg (v), Ann-Christin Lehtipalo (v), 
Bror Henricsson (ns) och Monica Hedström (m), 
 
Vid beslutspunkt för Service- och tekniknämnden anmäler följande ledamöter jäv och 
deltar ej vid beslut; Margareta Pohjanen (s), Bernd Lass (s), Frank Öqvist (s), Botolf 
Brandebo (v), Sune Lantto (m) och Monica Hedström (m). 
 
Bakgrund 
Revisorerna har granskat kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet. Gransk-
ningen 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 ansvars-
prövande. 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 2009. 
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 KS/2010:138 -042 

 
§ 46 
Årsredovisning 2009 för Gällivare kommun  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2009. 
 
Bakgrund 
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper mm för 2009 i en 
årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag på överföring av över- och  
underskott till 2010 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av  
pågående investeringsobjekt till 2010 års budget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till överföring av överskott påverkar resultatet i 2010 års budget med  
motsvarande belopp. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga specifikt kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Upprättat förslag till årsredovisning för Gällivare Kommun 2009. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 14.  
3. Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-03-10. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-22 § 42. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  72 (87) 
 
 2010-04-12 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:106 -107 

 
§ 47 
Årsredovisning Lapplands Kommunalförbund 2009  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna årsredovisning för Lapplands kommunalförbund för 2009. 
 
Bakgrund 
Lapplands kommunalförbund (LKF) inkommer med årsredovisning för 2009. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisning för Lapplands kommunalförbund för 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Lapplands kommunalförbunds årsredovisning 2009. 
2. Lapplands kommunalförbunds revisionsberättelse.  
3. Lapplands kommunalförbunds protokoll 2010-02-24 § 7. 
4. Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-03-05. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-22 § 43. 
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 KS/2010:95 -011 

 
§ 48 
Kommunplan 2011-2013  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta underlag till kommunplan för 2011-2013, 
 
att på sidan 280, andra stycket, sista meningen ändra till följande: ”Scenariodagar, 2 
dagar under februari-mars, med budgetdialog för kommunstyrelsen och nämndernas 
presidier om kommande 3 års driftbudget.” 
 
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) deltar inte i beslutet. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m) och Ingrid Josefsson (m) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Alrikssons förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Underlag kommunplan 2011-2013 innehåller styrmodell, kommunfullmäktiges styrkort, 
perspektivbeskrivning, verksamhetsplan samt budgetdirektiv och budgetregler. 
Dessa olika delar har arbetats fram till ett förslag genom bas-projektet, nämndernas 
budgetdialoger, scenariodagar och workshops. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser kan uppstå utifrån budgetdirektiv och budgetregler 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Eventuella konsekvenser för barn och ungdomar kan uppstå utifrån budgetdirektiv och 
budgetregler. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta underlag till kommunplan för 2011-2013.  
 
Beslutsunderlag 
1. Reviderat underlag kommunplan 2011-2013. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-03-11. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-22 § 44. 
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Yrkande   
Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström 
(s), Margareta Henricsson (ns), och Stig Eriksson (v) i enlighet med förslag till beslut 
med följande förändring: att på sidan 280, andra stycket, sista meningen ändra till  
följande: ”Scenariodagar, 2 dagar under februari-mars, med budgetdialog för  
kommunstyrelsen och nämndernas presidier om kommande 3 års driftbudget.” 
 
Lars Alriksson (m) yrkar att anta reviderat underlag till kommunplan 2011-2013 med 
följande förändringar: 
 
Resultatnivå 1 % av skatte- och bidragsintäkter. 
 
                             2011               2012    2013 
Kommunstyrelsen                         84 325            84 300 84 300  
Service- och tekniknämnden                      94 831            93 331 92 331  
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 251 145                  248 015                   246 850 
Lapplands Gymnasium                         64 753            61 624 58 698 
Socialnämnden                       364 879                  362 172                   362 172  
 
samt att på sidan 280, andra stycket, sista meningen ändra till följande: ”Scenariodagar, 
2 dagar under februari-mars, med budgetdialog för kommunstyrelsen och nämndernas 
presidier om kommande 3 års driftbudget.” 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgrens m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Bernt Nordgrens m.fl. förslag.  
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 KS/2009:549 -450 

 
§ 49 
Förslag till ny renhållningsordning  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till ny renhållningsordning och att ordningen börjar gälla från 1 maj 
2010. 
 
Bakgrund 
Förslag till ny renhållningsordning har utarbetats av service- och teknikförvaltningen. 
Förslaget har varit utställt under perioden fjärde augusti till första september och kunnat 
granskas på Gällivare kommuns hemsida, intranätet och i kommunhusets reception. 
Synpunkter har inkommit från ett par privatpersoner, miljö- och byggkontoret i  
Gällivare och Länsstyrelsen. Synpunkterna har beaktats och finns redovisade i sin helhet 
i bilaga 5 i renhållningsordningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-07 § 199 att återremittera ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till ny renhållningsordning och att ordningen börjar gälla från 1 maj 
2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-09-22 § 147. 
2. Förslag till ny renhållningsordning för Gällivare kommun.  
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 259. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 291. 
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-12-07 § 199. 
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-22 § 49. 
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 KS/2009:383 -406 

 
§ 50 
Renhållningstaxa 2010  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning, 
 
att anta den föreslagna taxan.  
 
Bakgrund 
Avfallstaxan justerades senast 2006 med en prishöjning på 4 % för att uppnå nollresultat 
i verksamheten. För verksamheten 2006, 2007, 2008 och 2009 gjordes ingen pris-
justering. Inför 2010 har taxekonstruktionen förändrats och består numera av en fast 
avgift och en rörlig avgift. Fasta avgiften ska täcka kostnader för planering, administra-
tion, information, återvinningscentraler, miljöstationer, täckning, avslutning och efter-
behandling av deponier. Fastighetsägare ges möjlighet till reducerad taxa då matavfallet 
sorteras ut. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
För villaägare med 190 liters kärl föreslås avgiften bli oförändrad. Den nya taxan är 
uppdelad på en fast avgift på 1199 kr och en rörlig avgift på 544 kr. För fritidshus 
(tömn.9 ggr) höjs avgiften från 448 kr till 598 kr exkl. moms. För hyreshus blir  
avgifterna lägre och för verksamheter kan den nya taxan innebära både höjning och 
sänkning. Detta avgörs av abonnemang d.v.s. typ av kärl och tömningsintervall. Mål-
sättningen med nya taxan har varit att fördela kostnaderna mer rättvist och att taxan ska 
överensstämma med nya renhållningsordningen. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning, 
 

att anta den föreslagna taxan.  
 

Beslutsunderlag 
1. Avfallstaxa för Gällivare Kommun 2010. 
2. Jämförelse nuvarande taxa och nya taxan. 
3. Abonnemangsexempel. 
4. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-01-26 § 9. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-22 § 50. 
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 KS/2009:564 -260 

 
§ 51 
Motion av Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Eva Alriksson, Monika  
Nordvall Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Sune Lantto (m) och Yvonne 
Bergmark-Bröske (fp) - Villatomter vid området Stålvallen i Gällivare  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till den Fördjupade översiktsplanen. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m) och Ingrid Josefsson  
reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Alrikssons förslag till beslut.  
 
Bakgrund 
Miljö- och byggkontoret har för yttrande fått en motion där motionärerna vill att frågan 
om nya villatomter bör påskyndas samt föreslår att området vill Stålvallen skall avsättas 
till nya villatomter. 
 
I den fördjupade översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2008-11-03 § 166 är 
området avsatt för handel/verksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen med hänvisning till den Fördjupade översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion  
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-10-05 § 186. 
3. Miljö- och byggenhetens skrivelse 2010-01-20. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 46. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-22 § 51. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar avslag till förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot kommunstyrelsens förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
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 KS/2009:559 -828 

 
§ 52 
Motion av Jeanette Wäppling (v) och Birgitta Larsson (s) - Dansens hus  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 
Bakgrund 
Jeanette Wäppling (v) och Birgitta Larsson (s) har den 6 oktober 2009 inkommit med 
ifrågavarande motion. Motionärerna föreslår att (1) det startas en utredning om före 
detta Laestadiuskapellet är en lämplig lokal att anpassa till ett Dansens hus, samt (2) att 
kommunen i samverkan med dansgrupper och föreningar ser över eventuella behov av 
anpassning samt kostnader för detta. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomsrådet har utgjort remissinstans i beredningen. Gällivare kommuns barn och 
ungdomar bedöms därmed, via ungdomsrådet, ha haft ett inflytande i beredningen. 
Ungdomsrådet ställer sig positiva till motionen samt föreslår att en sådan utredning även 
bör titta på om man kan använda lokalen till andra aktiviteter.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-10-05 § 186. 
3. Ungdomsrådets yttrande över motionen. 
4. Kommunala pensionärsrådets yttrande över motionen. 
5. Barn-, utbildning- och kulturnämndens yttrande över motionen. 
6. Service- och tekniknämndens yttrande över motionen. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-02-10. 
8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 47. 
9. Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-22 § 52. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  79 (87) 
 
 2010-04-12 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:560 -002 

 
§ 53 
Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) - Totalöversyn av det 
demokratiska inflytandet samt beslutsgången i kommunen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen avslås mot bakgrund av att formerna för det demokratiska inflytandet är så 
som kommunfullmäktige beslutat samt att inga systemfel bedöms förekomma i besluts-
gången. 
 
Reservation 
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Fredric Olofsson och Bror Wennström (skp) har den 6 oktober 2009 lämnat in  
rubricerade motion till kommunfullmäktige i Gällivare kommun. Kommunfullmäktige 
beslutade att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Motionen har bretts av Nämnd- och utredningsenheten. Ungdomsrådet har inte utgjort 
remissinstans. Barn och ungdomar bedöms därmed inte ha haft något medinflytande i 
ärendet. Förslaget till beslut medför inga försämrade förutsättningar för barn och ungas 
demokratiska inflytande jämfört med hur det är idag. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen avslås mot bakgrund av att formerna för det demokratiska inflytandet är så 
som kommunfullmäktige beslutat samt att inga systemfel bedöms förekomma i besluts-
gången. 
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Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2009-10-05 § 186. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-01-25. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 49. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-22 § 53. 
 
Yrkande   
Bror Wennström (skp) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp) avslag till 
förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bror Wennströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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 KS/2010:172 -611 

 
§ 54 
Interpellation från Bror Wennström (skp) - Gratis barnomsorg och besparingskrav  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas, 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp). 
Interpellationen är ställd till Barn-, utbildning- och kulturnämndens ordförande Börje 
Johansson (s). 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens ordförande Börje Johansson (s) har utarbetat ett 
skriftligt svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
2. Interpellationssvar av Börje Johansson (s). 
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 KS/2010:221 -102 

 
§ 55 
Fyllnadsval av ersättare till Matlaget i Gällivare AB  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Maria Israelsson (s) till ersättare i Matlaget i Gällivare AB. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ersättare till Matlaget i Gällivare AB upptas till behandling.  
 
Yrkande 
Siv Vågman (s) yrkar att Maria Israelsson (s) utses till ersättare i Matlaget i Gällivare 
AB. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag.  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  83 (87) 
 
 2010-04-12 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:220 -102 

 
§ 56 
Fyllnadsval av ersättare till Socialnämnden  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Isabell Öderyd (v) som ersättare i Socialnämnden. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ersättare till Socialnämnden upptas till behandling.  
 
Förslag till beslut 
att utse Isabell Öderyd (v) som ersättare i Socialnämnden. 
 
Yrkande 
Siv Vågman (s) yrkar att Isabell Öderyd (v) utses som ersättare i Socialnämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag.  
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 KS/2010:31 -102 

 
§ 57 
Val av 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Margareta Henricsson (ns) till 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Val av 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige upptas till behandling. 
 
Yrkande 
Siv Vågman (s) yrkar att Margareta Henricsson (ns) utses till 1:e vice ordförande i 
Kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag.  
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 KS/2010:219 -101 

 
§ 58 
Motioner 2010  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bakgrund 
Inkomna motioner redovisas vid sammanträdet. 
 
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde presenteras följande motioner: 
 
Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) – Fritids/hobbyaktiviteter 
för ungdomar, i synnerhet flickor (Dns 2010:196/828). 
 
Motion av Lena Nordgren (ns), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) – 
Regeländring kring medborgarfrågor (Dns.2010:258/003). 
 
Motion av Lena Nordgren (ns), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) – 
Konsekvenstillägg i fullmäktigeprotokoll (Dns.2010:259/004). 
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 KS/2010:227 -106 

 
§ 59 
Interpellation av Bror Wennström (skp) angående koncerntänkande  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas, 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp). 
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s). 
 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det 
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och  
ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
2. Interpellationssvar av Tommy Nyström (s). 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  87 (87) 
 
 2010-04-12 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:230 -706 

 
§ 60 
Interpellation av Bror Wennström (skp) angående höjda kost-omsorgsavgifter.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas, 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp). 
Interpellationen är ställd till Socialnämndens ordförande Rita Poromaa (s). 
 
Vice ordförande Iris Dimitri (v) har utarbetat ett skriftligt svar. Det skriftliga interpella-
tionssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
2. Interpellationssvar av Iris Dimitri (v). 
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-04-12 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande §  §  §  §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej 
Ledamöter 

Alriksson, Lars  M N         

Hedström, Monica M N         

Alriksson, Eva M N         

Lantto, Sune                   N till 18:55, §§ 36-47  M N         

Liljegren, Per-Åke          N till 18:55, §§ 36-47 M N  -       

Josefsson, Ingrid  M N         

           

Pohjanen, Margareta S N         

Nyström, Tommy S N         

Vågman, Siv S N         

Henriksson, Göte             N till 20:20 §§ 36-53 S N         

Poromaa, Rita  S F         

Eriksson, Per S F         

Lindberg, Wania S N         

Johansson, Börje S N         

Zetterqvist, Marita  S N         

Åhlén, Maria                    N till 16:30 §§ 36-40 S N         

Normark, Ulf                    N till 20:20 §§ 36-53 S N         

Larsson, Birgitta  S N         

Axelsson, Roland  S N         

Eriksson, Gunnel  S N         

Sehlberg, Berne  S F  -       

Eriksson, Eva S F         

Tina, Kent  S F         

Sandvärn, Brittmari S F         

Öqvist, Frank                   N till 19:15 §§ 36-51 S N         

           

Karlberg, Benny               N till 17:50 §§ 36-44 Fp N         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-04-12 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande §  §  §  §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej 
Ledamöter 

Eriksson, Stig  V N         

Wäppling, Jeanette           N till 18:25 §§ 36-47 V N         

Taivalsaari, Karl-Erik  V N         

Dimitri, Iris                               V N         

Lehtipalo, Henrik             N till 20:35 §§ 36-59 V N         

Sundqvist-Apelqvist, Kathinka  V F         

Nilsson, Sven-Erik           N till 17:00 §§ 36-40 V N         

Lehtipalo, Ann-Christin   N till 20:35 §§ 36-59 V N         

Abrahamsson, Ingela  V F         

           

Henricsson, Margareta  NS N         

Nordgren, Bernt NS N         

Nordgren, Lena                N till 17:50 §§ 36-44 NS N         

           

Wennström, Bror SKP N         

Olofsson, Fredric  SKP N         

           

Johansson, Alf  SD F         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-04-12 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande §  §  §   §  
 Ja nej ja nej ja nej ja nej 
Ersättare 

Nilsson, Fredrik    N från 16:10 till 19:10 §§ 40-50 M N         

Sundqvist, Stefan  M F  -       

Ahlberg, Anna-Karin                   M F  -       

           

Hjortfors, Lis-Mari S F  -       

Nilsson, Mikael                  T till 16:15 §§ 36-39 S T  -       

Israelsson, Lena S T  -       

Lass, Bernd                         T till 20:30 §§ 36-53 S T         

Andrieu, Serge S F  -       

Nirlén, Roland                    T till 19:45 §§ 36-53 S T  -       

Mosesson, Jonny S F  -       

Strömberg, Henry  S T  -       

           

Hermerth, Ilona                                   FP F  -       

Elvegård, Mona FP F  -       

           

Brandebo, Botolf V T  -       

Singström, Lisette  V F  -       

Söderberg, Erland               T till 20:40 §§ 36-59 V T         

Haarala, Ove                      N till 17:00 §§ 36-40,  
T från 17:00 §§ 41-60 

V T         

Ärlebrand, Marjetta  V F  -       

           

Krigsman, Tommy             N till 17:20 §§ 36-42 NS N  -       

Henricsson, Bror               N till 17:50 §§ 36-44,  
T från 17:50 till 20:00 §§ 45-53 

NS T  -       

           

Isaxon, Gun                                      SKP N  -       
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-04-12 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande §  §  §   §  
 Ja nej ja nej ja nej ja nej 
Ersättare 

Carlsson, Rose-Marie  SKP N  -       

           

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:          

     

 
 
 


