KUNGÖRELSE
Gällivare kommunfullmäktige kallas till
sammanträde måndag xx månad, år, kl. 10:00,
Gällivare Folkets Hus
För allas trevnad, undvik starka dofter vid sammanträden i
offentliga lokaler!
--------------------------------------------------------------------------------Rum för kommunfullmäktiges gruppmöten
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet

-

Folkets Hus M-Salen

--------------------------------------------------------------------------------För att minska smittspridningen av Covid-19 vädjar vi att förkylda
ledamöter och eventuella åhörare stannar hemma. Ledamot som ej kan
delta meddelar sin gruppledare så att en ersättare kan kliva in.
--------------------------------------------------------------------------------Fråga från kommunmedborgare
Kl. 08:15-08:45 Gällivare kommuns revisorer, p 3-4
--------------------------------------------------------------------------------Procedurfrågor
Sammanträdet öppnas
Information om säkerhet
Upprop
Anmälan av jäv
Val av två protokolljusterare (+ en ersättare)
Tid och plats för justering (förslag fredag 16 april 2021, kl. 10:00)
Årsredovisning
Allmänheten får vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till
kommunens årsredovisning. Årsredovisningen finns tillgänglig på den elektroniska
anslagstavlan på Gällivare kommuns hemsida, framtill kommunfullmäktiges
sammanträde.
OBS! Frågorna ska vara skriftliga och inlämnade tre arbetsdagar innan kommunfullmäktiges sammanträde.
Ärenden
1 Godkännande av dagordning
2 Årsredovisning kommunövergripande 2020
3 Information från revisorerna
4 Ansvarsfrihet 2020
5 Nya Malmstaskolan
6 Tilläggsäskande investeringsbudget 2021 Ersättning Älvens förskola

7 Ramöverföring
8 Redovisning av medborgarinitiativ 2020
9 Delgivningar
10 Motioner
11 Interpellationer
12 Fråga av Eva Alriksson (M) angående elever som läser in vårdutbildning
på Lapplands lärcentra och är anställda i Gällivare kommun - ska
dessa elever få fortsätta sina studier efter 28 maj?
13 Fråga av Eva Alriksson (M) angående elever som läser in vårdutbildning
på Lapplands lärcentra och är anställda i Gällivare kommun - Hur ser
socialnämndens plan ut för att på sikt ge utbildning till anställda under
socialnämnden på särskilda boenden och i hemtjänsten?
14 Fråga av Eva Alriksson (M) angående socialnämndens satsning i
"Fördjupad introduktion inom vård och omsorg" - Vore det lämpligare
att satsa resurser i utbildningar som leder fram till vårdutbildning?
15 Fråga av Eva Alriksson (M) angående socialnämndens satsning i
"Fördjupad introduktion inom vård och omsorg" - Får personer som inte
är skrivna i Gällivare kommun delta i "Fördjupad introduktion inom vård
och omsorg"?
16 Motion av Paula Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD)
och Eric Palmqvist (SD) angående utdrag ut belastningsregistret vid
nyanställning inom vård och omsorg
17 Motion av Paula Palmqvist (SD), Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius
(SD) och Rory Blom (SD) angående drogtest vid nyanställning av
personal
18 Motion av Paula Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD)
och Eric Palmqvist (SD) angående basal hygienutbildning
19 Motion av Kjell Hansson (M), Eva Alriksson (M), Monica Nordvall
Hedström (M), Dick Sundström (M), Marina Eriksson (M) och Lars
Alriksson (M) angående att öppna Storgatan för trafik på de gåendes
villkor
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Maria Landström
Kommunsekreterare

