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Plats och tid Gällivare Folkets Hus, måndagen den 8 mars 2010, kl. 10:15-17:55  
 
 
Beslutande Enligt bifogad närvarolista 
 
 
Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 
 Leif Erichson, Sveriges Kommuner och Landsting, § 14 
 Sture Sundquist, miljö- och byggchef, § 16 
 Helena Morén, kommunsekreterare  
 Anneli Markström, sekreterare 
 
 
Utses att justera Sven-Erik Nilsson och Bernt Nordgren 
 
 
Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 16 mars 2010, kl.16:00 
 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 14-35 
  Helena Morén 
 
 Ordförande 
  Margareta Pohjanen §§14-21, 23-35           
 
   
  Margareta Henricsson § 22 
 
 Justerande  
  Sven-Erik Nilsson  Bernt Nordgren 
 
 
 
 

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2010-03-08 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-03-17 Datum för anslags nedtagande 2010-04-08 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 (52) 
 
 2010-03-08  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

 Helena Morén   
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 KS/2010:147  
 
§ 14 
Information kommunkompassen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för lämnad information. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Leif Erichson från Sveriges Kommuner och Lands-
ting om Kommunkompassen, som är ett verktyg för utvärdering och analys av kommu-
ners sätt att arbeta. Leif Erichson informerar om Gällivare kommun i förhållande till 
Kommunkompassen och redovisar de resultat som framkommit i utvärderingen. 
 
Informationen pågår mellan 10:15-12:00 
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 KS/2010:164  

 
§ 15 
Information från Kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för lämnad information. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström 
och kommunchefen Lennart Johansson om Kommunstyrelsens verksamhet. Bland annat 
informeras om Kommunstyrelsens verksamhetsplanering, agenda, ekonomi, personal 
och utveckling för 2010. 
 
Informationen pågår mellan 13:00-13:50. 
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 KS/2010:163  

 
§ 16 
Information från miljö- och byggnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att tacka för lämnad information. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Miljö- och byggnämndens ordförande Ulf Norm-
ark och miljö- och byggchefen Sture Sundquist om Miljö- och byggnämndens verksam-
het. Bland annat informeras om Miljö- och byggnämndens verksamhetsområden, resur-
ser och verksamhetsuppföljning för 2009, samt verksamhetsplanering och projektverk-
samhet för 2010. 
 
Informationen pågår mellan 13:50-14:25. 
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 KS/2010:47  

 
§ 17 
Delgivningar  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 
Delgivningar 
 
1.  KS 2009:649 619 
Överklagan från SKP ang KFs beslut 2010-01-25 § 10. 
 
2.   KS 2009:649 619 
Kommunfullmäktiges ordförande har den 8 februari 2010 yttrat sig ang överklagan av 
KFs beslut 2010-01-25 § 10. 
 
3.  KS 2010:75 104 
Folkpartiet Liberalerna har den 1 februari 2010 meddelat ny gruppledare, Benny Karl-
berg. 
 
4.  KS 2009:725 014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 januari 2010 § 6 beslutat om utvärdering av 
subventionerad kollektivtrafik. 
 
5.   KS 2009:649 619 
Förvaltningsrätten i Luleå har den 16 februari 2010 i dom meddelat att besvären skall 
lämnas utan bifall. 
 
6.  KS 2009:614 007 
Kommunstyrelsen har den 15 februari 2010 § 11 beslutat att skicka svar till revisorerna 
ang Förstudie avseende kommunalt åtagande i och sponsring av World Cup 2008. 
 
7.  KS 2010:141 007 
Granskningsrapport har den 16 februari 2010 kommit från revisorerna ang Styrelsens 
och nämndernas ansvarsutövande. 
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8.  KS 2010:144 007 
Lapplands Kommunalförbunds revisorer har den 15 februari 2010 inkommit med en 
revisionsberättelse. 
 
9.  KS 2010:150 435 
Ekonomienheten har den 18 februari 2010 inkommit med en skrivelse ang Fiskevårdan-
de åtgärder – anslag 2010. 
 
10.  KS 2010:158 041 
Service- och tekniknämnden har den 26 januari 2010 § 6 beslutat att anta förslag om 
fördelning av ramanslag för teknisk reinvestering fastigheter. 
 
11.  KS 2010:157 041 
Service- och tekniknämnden har den 26 januari 2010 § 5 beslutat att anta förslag om 
fördelning av ramanslag 2010, för maskiner och fordon. 
 
12.  KS 2010:156 041 
Service- och tekniknämnden har den 26 januari 2010 § 6 beslutat att anta förslag avse-
ende fördelning av ramanslag för investeringar 2010, va. 
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 KS/2010:38  

 
§ 18 
Nyproduktion av trygghetsboende - TOP bostäder AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medge till TOP bostäder AB att genom om- och tillbyggnad av Enen tillskapa ca 27 
trygghetsbostäder,  
 
att anpassning av kök, matsal och ev. andra gemensamhetsutrymmen på Enen ingår i 
investeringsprojektet, 
 
att TOP bostäder AB får återkomma med begäran om kommunal borgen, för upp-
tagande av nytt lån avseende finansiering av det aktuella projektet, när kostnaden är 
beräknad, samt begäran om utökad borgensram för TOP bostäder AB. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB har inkommit med skrivelse angående nyproduktion av trygghets-
boende. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att medge till TOP bostäder AB att genom om- och tillbyggnad av Enen tillskapa ca 27 
trygghetsbostäder, under förutsättning att statsbidrag erhålls, 
 
att anpassning av kök, matsal och ev. andra gemensamhetsutrymmen på Enen ingår i 
investeringsprojektet, 
 
att TOP bostäder AB får återkomma med begäran om kommunal borgen, för upp-
tagande av nytt lån avseende finansiering av det aktuella projektet, när kostnaden är 
beräknad, samt begäran om utökad borgensram för TOP bostäder AB, 
 
att preliminära hyresnivåer redovisas i samband med begäran om utökad borgensram. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från TOP bostäder AB 2010-01-27. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 16. 
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Yrkande   
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns), Stig Eriksson (v), 
Bror Wennström (skp) och Lars Alriksson (m)  
 
att medge till TOP bostäder AB att genom om- och tillbyggnad av Enen tillskapa ca 27 
trygghetsbostäder,  
 
att anpassning av kök, matsal och ev. andra gemensamhetsutrymmen på Enen ingår i 
investeringsprojektet, 
 
att TOP bostäder AB får återkomma med begäran om kommunal borgen, för upp-
tagande av nytt lån avseende finansiering av det aktuella projektet, när kostnaden är 
beräknad, samt begäran om utökad borgensram för TOP bostäder AB. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl förslag mot förslag till beslut. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Tommy Nyströms m.fl.förslag. 
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 KS/2009:710  

 
§ 19 
Riktlinjer för strategisk lokalplanering för Gällivare kommunkoncern  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättat förslag till Riktlinjer för Strategisk lokalplanering för Gällivare  
kommunkoncern,  
 
att kommunfullmäktiges beslut 2005-08-29 § 163 upphör att gälla. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2005-08-29 § 163 antagit Måldokument för fastighetsområdet. 
Syftet med måldokumentet PM strategisk lokalplanering för Gällivare kommun var att 
erhålla en långsiktig ekonomisk lokalplanering som är övergripande för Gällivare  
kommunkoncern.  
 
Måldokumentet PM strategisk lokalplanering har omarbetats till ”Riktlinjer för strate-
gisk lokalplanering för Gällivare kommunkoncern”. Lokalstyrgruppen har behandlat 
ärendet vid sammanträde 2009-12-03 § 21. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-01-18, § 16 att lämna ärendet öppet till 
kommunstyrelsens sammanträde den 2010-02-15. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till Riktlinjer för Strategisk lokalplanering för Gällivare  
kommunkoncern,  
 
att kommunfullmäktiges beslut 2005-08-29 § 163 upphör att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2005-08-29 § 163. 
2. PM strategisk lokalplanering för Gällivare kommun. 
3. Förslag till Riktlinjer för strategisk lokalplanering för Gällivare kommunkoncern.  
4. Lokalstyrgruppens protokoll 2009-12-03 § 21. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 16.  
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 21. 
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Yrkande 1 
Bror Wennström (skp) yrkar att ärendet skall återremitteras. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Votering 1 
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja. 
Den som yrkar ärendet skall återremitteras röstar Nej. 
 
Efter företaget upprop finner ordförande att 37 Ja-röster och 2 Nej-röster har avgetts. 
Två ledamöter var frånvarande vid omröstning. Ordförande finner därmed att kommun-
fullmäktige har beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Yrkande 2 
Stig Eriksson (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stig Erikssons förslag. 
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 KS/2009:657  

 
§ 20 
Ansökan om överförande av ansvar för enskild väg till kommunen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå Vilhard Johanssons begäran. 
 
Bakgrund 
Vilhard Johansson har i en skrivelse till Gällivare Kommun önskemål att Gällivare 
kommun skall övertaga skötsel och underhåll av den enskilda vägen i Satter. Enligt  
Vilhard Johansson blir de boende längst vägen både äldre och mindre rörliga med åren, 
och de anser att det därför blir svårare med åren att se till att vägen underhålls på ett 
ändamålsenligt sätt. I skrivelsen nämns att vägen är 2,1 km lång och att det kanske  
skulle gå att samordna skötsel och underhåll med statsbidragsvägarna till Norsivaara 
och Yrttivaara. 
 

Service- och teknikförvaltningens yttrande: 
Vägen i Satter är en enskild väg, med både statligt och kommunalt bidrag, som under-
hålls av en enskild väghållare. Både vägen till Norsivaara och Yrttivara är enskilda  
vägar som underhålls av Gällivare kommun. I Gällivare kommun finns ca. 50 enskilda 
vägar som underhålls av vägföreningar. Gällivare Kommun och Vägverket betalar  
årligen ut ett vägbidrag till dessa vägföreningar. Det åligger således vägföreningen att 
själv underhålla denna väg. 
 

Ekonomiska konsekvenser. 
Inga, om service- och tekniknämnden avslår Vilhard Johanssons begäran.  
 
Konsekvenser för barn och ungdom. 
Inga, om service- och tekniknämnden avslår Vilhard Johanssons begäran.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå Vilhard Johanssons begäran. 
 
Beslutsunderlag 
1. Vilhard Johanssons skrivelse. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-11-10 § 164. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 17. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 22. 
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 KS/2009:627  

 
§ 21 
Kommunplan 2010-2012  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättad kommunplan för år 2010-2012. 
 
Reservation 
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Bror Wennströms förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Kommunplan 2010-2012 är under utarbetning. Kommunstyrelsens arbetsutskott  
beslutade 2010-01-18 § 18 att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 
2010-02-15. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättad kommunplan för år 2010-2012. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 18. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse. 
3. Kommunplan. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 23. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Stig Eriksson (v) 
och Lars Alriksson (m) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Bror Wennström (skp) yrkar avslag till förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Bror Wennströms förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat 
i enlighet med Tommy Nyströms m.fl förslag. 
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 KS/2009:664  

 
§ 22 
Utvärdering av Ungdomsfullmäktige 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna lämnad utvärdering. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2009 att anta upprättat förslag om  
Ungdomsfullmäktige/Ungdom Projekt Pengar (KF 2009-01-26, § 7).  
 

Ungdomsfullmäktige (UF) genomfördes den 12 november 2009 och hade temat  
drogsituationen i Gällivare. Syftet med dagen var att få igång en dialog mellan  
ungdomar, politiker och tjänstemän. UF-dagen arrangerades av Ungdomsrådet, med 
stöd av ungdomskonsulenterna och den politiska referensgruppen för UF/UPP. Totalt 
deltog under UF-dagen 18 politiker, 45 ungdomar och 20-talet tjänstemän.  
 

UF-dagen har utvärderats för att lärdomar ska kunna dras till nästa års Ungdoms-
fullmäktige.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Det föranleder inga ekonomiska konsekvenser att godkänna lämnad utvärdering.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomars åsikter om UF-dagen har inhämtats genom att samtliga deltagande  
ungdomar vid UF fick fylla i en enkät rörande deras upplevelser av UF samt ungdomars 
generella möjlighet till inflytande i Gällivare. Därtill har Ungdomsrådet, i egenskap av 
arrangör, analyserat vilka aspekter man är nöjda respektive missnöjda med efter UF-
dagen. Såväl enkätresultatet samt Ungdomsrådets åsikter finns redovisade i utvärdering-
en. Det medför inga konsekvenser för barn eller ungdomar att godkänna lämnad  
utvärdering.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna lämnad utvärdering. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd och utredningsenhetens utvärdering 2009-12-09. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 19. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 24. 
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 KS/2009:732  

 
§ 23 
Taxor och fördelningsprinciper för Laestadiuskapellet, Poppeln 3  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Service- och tekniknämndens antagna fördelningsprinciper av tränings/tävlingstider i 
kommunala anläggningar skall gälla, 
 
att driftskostnader och intäkter får regleras internt inom Service- och teknikförvaltning-
ens drift och rambudget. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen har i rubricerat ärende fått uppdraget att upplåta  
lokaliteterna till föreningsliv och allmänhetens förfogande, i huvudsak som aktivitets 
och möteslokal. Förvaltningen anser att de antagna fördelningsprinciper som Service- 
och tekniknämnden antagit avseende fördelning av tränings/tävlingstider i kommunala 
anläggningar skall gälla samt att taxor och avgifter för lokalerna skall ligga i paritet med 
övriga likvärdiga lokaler som står till föreningslivet och allmänhetens förfogande enligt 
nedan. 
 
Föreningar Ungdom Allmänhet Föreningar Vuxna 
 
Samlingslokalen/Danslokalen 
40 kr/tim 240 kr/tim 110 kr/tim 
 
Matsalen 
30 kr/tim 180 kr/tim 70 kr/tim 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Lokalerna kommer att innebära ett nettounderskott på ca 50 000 kr/år då driftens kost-
nader beräknas överstiga de beräknade intäkterna. Kostnaderna och intäkterna får 
regleras internt inom Service- och teknikförvaltningens drift och rambudget. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Service- och tekniknämndens antagna fördelningsprinciper av tränings/tävlingstider i 
kommunala anläggningar skall gälla, 
 
att driftskostnader och intäkter får regleras internt inom Service- och teknikförvaltning-
ens drift och rambudget. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-12-16 § 182. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 20. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 25. 
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 KS/2008:180  

 
§ 24 
Korrigering av borgensram för TOP Bostäder AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP Bostäder AB:s låne-
förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 323 497 975 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige 2008-05-26 § 50 beslutade att bevilja TOP Bostäder AB utökning 
av borgensramen med 5 000 000 kronor för att kunna tillgodose kommunens behov av 
gruppboende för funktionshindrade.  
 
I undertecknads yttrande och förslag till beslut gjordes ett skrivfel avseende hur stor den 
aktuella skulden med kommunal borgen var hos TOP Bostäder AB per den 2007-12-31.  
Det belopp som angavs var 300 894 785 kronor, men det korrekta beloppet var 
330 894 785 kronor. 
 
Denna felskrivning innebar således att summeringen av ny total borgensram blev 
30 000 000 kronor för liten. 
 
Detta förhållande upptäcktes först i januari 2010 i samband med en låneomsättning hos 
TOP Bostäder AB, då fullmäktigebeslutet skulle skickas till Kommuninvest. 
För att kommuninvest ska kunna lämna ut lånet måste borgensramen därför korrigeras 
genom beslut av kommunfullmäktige. 
 
TOP Bostäder har i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut beviljats en tillfällig 
internkredit inom kommunens koncernkonto om 40 000 000 kronor. 
 
Den skuld med borgen som genom tidigare beslut beviljats TOP Bostäder AB uppgår 
efter 2009 års amorteringar, per den 2009-12-31 till 323 497 975 kronor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska konsekvensen blir att TOP Bostäder AB får en lägre finansierings-
kostnad om ca 0,3 procentenheter under den tid som kapitalbehovet täcks av internkre-
dit i stället för lånet hos Kommuninvest. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Bedöms inte innebära några konsekvenser/påverkan på barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP Bostäder AB:s  
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 323 497 975 kronor, jämte där-
på löpande ränta och kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens skrivelse, 2010-02-01. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2008-05-26 § 50. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 26. 
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§ 25 
Interpellation av Bror Wennström (skp) ang Hemtjänstavgifter 2010  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Socialnämndens ordförande Rita Poromaa (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det skrift-
liga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, 
därefter beslutar kommunfullmäktige 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp). 
Interpellationen är ställd till Socialnämndens ordförande Rita Poromaa (s). 
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
2. Interpellationssvar av Rita Poromaa (s). 
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§ 26 
Entledigande av Bernd Lass som ordförande i Matlaget i Gällivare AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att entlediga Bernd Lass (s) från uppdrag som ordförande i Matlaget i Gällivare AB. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Bernd Lass (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som  
ordförande i Matlaget i Gällivare AB. Ärendet upptas till behandling.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2010-03-08 § 1. 
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§ 27 
Fyllnadsval av ledamot till Service- och tekniknämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Leif Sigelind (s) som ordinarie ledamot i Service- och tekniknämnden. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ordinarie ledamot i Service- och tekniknämnden efter Klas Holmgren (s) 
upptas till behandling.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2010-03-08 § 2. 
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§ 28 
Val av ordförande till Service- och tekniknämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Bernd Lass (s) som ordförande i Service- och tekniknämnden. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Val av ordförande till Service- och tekniknämnden efter Klas Holmgren (s) upptas till 
behandling.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2010-03-08 § 3. 
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§ 29 
Fyllnadsval av ersättare till Service- och tekniknämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Mats Rantapää (s) som ersättare i Service- och tekniknämnden. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ersättare i Service- och tekniknämnden upptas till behandling.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2010-03-08 § 4. 
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§ 30 
Fyllnadsval av ledamot till Socialnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Eva-Lena Lyckholm (v) som ordinarie ledamot i Socialnämnden. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ordinarie ledamot i Socialnämnden efter Tycko Lehto (v) upptas till  
behandling.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2010-03-08 § 5. 
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§ 31 
Fyllnadsval av ersättare till Kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Johannes Sundelin (s) som ersättare i Kommunstyrelsen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen efter Kent Tina (s) upptas till behandling.  
 
Beslutunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2010-03-08 § 6. 
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§ 32 
Fyllnadsval av ordinarie ledamot till Matlaget i Gällivare AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Eva Högman (s) som ordinarie ledamot i Matlaget i Gällivare AB. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ordinarie ledamot efter Bernd Lass (s). 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2010-03-08 § 7. 
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§ 33 
Val av ordförande i Matlaget i Gällivare AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Eva Högman (s) som ordförande i Matlaget i Gällivare AB. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Val av ordförande i Matlaget i Gällivare AB efter Bernd Lass (s) upptas till behandling.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2010-03-08 § 8. 
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§ 34 
Fyllnadsval av ersättare till Matlaget i Gällivare AB  
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Erland Söderberg (v) som ersättare i Matlaget i Gällivare AB. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ersättare till Matlaget i Gällivare AB efter Tycho Lehto (v) upptas till 
behandling.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2010-03-08 § 9. 
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§ 35 
Fyllnadsval av ersättare i Malmfältens Kraftverk  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Bernd Lass (s) som ersättare i Malmfälten Kraftverk. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ersättare i Malmfältens Kraftverk efter Klas Holmgren (s) upptas till 
behandling.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2010-03-08 § 11. 
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-03-08 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § 19 §  §  §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter 

Alriksson, Lars  M N X        

Hedström, Monica M N X        

Alriksson, Eva M N X        

Lantto, Sune  M N X        

Liljegren, Per-Åke  M F - -       

Josefsson, Ingrid  M N X        

           

Pohjanen, Margareta S N X        

Nyström, Tommy S N X        

Vågman, Siv S N X        

Henriksson, Göte S N X        

Poromaa, Rita  S N X        

Eriksson, Per S N X        

Lindberg, Wania S N X        

Johansson, Börje S N X        

Zetterqvist, Marita  S N X        

Åhlén, Maria,         tjg. till kl. 16.30, §§ 14-23 S N X        

Normark, Ulf  S N X        

Larsson, Birgitta, tjg. fr.o.m. kl 13.00 §§ 15-35 S N X        

Axelsson, Roland  S N X        

Eriksson, Gunnel  S N X        

Sehlberg, Berne  S F - -       

Eriksson, Eva S N X        

Tina, Kent  S N X        

Sandvärn, Brittmari S N X        

Öqvist, Frank  S N X        

           

Karlberg, Benny Fp N X        
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-03-08 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § 19 §  §  §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter 

Eriksson, Stig  V N X        

Wäppling, Jeanette                   V N X        

Taivalsaari, Karl-Erik, tjg. till kl. 15.15 § 14-18 V N - -       

Dimitri, Iris                               V F - -       

Lehtipalo, Henrik  V N X        

Sundqvist-Apelqvist, Kathinka  V N X        

Nilsson, Sven-Erik              V N X        

Lehtipalo, Ann-Christin V N X        

Abrahamsson, Ingela  V F - -       

           

Henricsson, Margareta  NS N X        

Nordgren, Bernt NS N X        

Nordgren, Lena  NS N X        

           

Wennström, Bror SKP N  X       

Olofsson, Fredric  SKP N  X       

           

Johansson, Alf  SD F - -       
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-03-08 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § 19 §  §   §  
 Ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare 

Nilsson, Fredrik, tjg. från 14.15 till 17.40 §§ 16-24  M T X        

Sundqvist, Stefan  ej valbar M F - -       

Ahlberg, Anna-Karin                   M F - -       

           

Hjortfors, Lis-Mari S F - -       

Nilsson, Mikael S F - -       

Israelsson, Lena, tjg. 10:15-12:00 §§ 14-16,  N från 
13.00 § 

S T - -       

Lass, Bernd S T X        

Andrieu, Serge S F - -       

Nirlén, Roland,              tjg. från 16.30 §§ 24-35 S T - -       

Mosesson, Jonny S F - -       

Strömberg, Henry  S N - -       

           

Hermerth, Ilona                                   FP F - -       

Elvegård, Mona FP F - -       

           

Brandebo, Botolf,               tjg.  §§ 14-18, 20-35 V T - -       

Singström, Lisette  V F - -       

Söderberg, Erland                        V T X        

Haarala, Ove                    tjg. från 15.15 § 19-35 V T X        

Ärlebrand, Marjetta  V N - -       

           

Krigsman, Tommy            N till 17.20 §§ 14- 25 NS N - -       

Henricsson, Bror NS N - -       

           

Isaxon, Gun                                      SKP N - -       

Carlsson, Rose-Marie  SKP N - -       
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-03-08 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § 19 §  §   §  
 Ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare 

           

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:  37 2       
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