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KS/2010:47 - 009 

 
§ 1 
Information Leader Polaris  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för lämnad information. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Birgitta Larsson ordförande för Leader Polaris om 
föreningen. Leader Polaris fungerar som för projektstöd för landsbygden, programperi-
oden är mellan 2007-2013.  
 
Informationen pågår mellan 13.00-13.20 
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KS/2010:47 - 009 

 
§ 2 
Information om Årets verksamhet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för lämnad information. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Birgitta Larsson om årets verksamhet. Vinnarna av 
årets verksamhet för 2009 är; 
 
• Handikappomsorgen, med motivering 

”Verksamheten har haft förmåga att hitta meningsfulla arbetsuppgifter för en 
grupp människor med funktionshinder. Verksamhetens arbete genomsyras av 
delaktighet, självständighet och medbestämmande för den enskilda individen 
vilket stärker självkänslan och arbetsglädjen.”  

 
• Tallbacka förskola, med motivering 

”Med Laponia som tema för barnen har verksamheten på ett pedagogisk sätt 
lärt barnen självkänsla och stolthet över sitt ursprung.” 

 
Informationen pågår mellan 13.20-13.30 
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KS/2010:46 – 007 

 
§ 3 
Information från revisorerna  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för lämnad information. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar ordförande för revisorerna, Lennart Hagstedt om 
häftet Gällivare kommun väsentlighet och risk 2009 som revisorerna tagit fram.  
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§ 4 
Delgivningar  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Delgivningar 
1.   KS 2009:677  104  
Länsstyrelsen Norrbotten har den 10 december 2009 utsett Bror Henricsson (ns) till ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Anna Henricsson (ns). 
 
2.   KS 2009:722  531 
Kommunstyrelsens ordförande har den 21 december 2009 jml delegation beslutat att 
anvisa medel från investeringsreserven till byte av bil. 
 
3.   KS 2009:642  012 
Kommunfullmäktiges presidium har den 9 november 2009 beslutat om årsplanering för 
kommunfullmäktige 2010. 
 
4.   KS 2010:10  133 
Kommunstyrelsens ordförande har den 5 januari 2010 jml delegation undertecknat en 
överenskommelse med migrationsverket och Länsstyrelsen Norrbotten om mottagande 
av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
 
5.   KS 2010.15  104 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 januari utsett ny ledamot/ersättare i kommunfull-
mäktige efter Tycko Lehto. 
 
6.    KS 2010:15  104 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 januari utsett ny ledamot/ersättare i kommunfull-
mäktige efter Klas Holmgren. 
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 KS/2009:551 - 100 

 
§ 5 
Fullmäktigebeslut i kommunal verksamhet i bolagsform  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till riktlinjer för fullmäktigebeslut för kommunal verk-
samhet i bolagsform, med följande förändring; 

som sista mening i andra stycket i Förslag till riktlinjer för fullmäktigebeslut för 
kommunal verksamhet i bolagsform lägga till: ”Därför ska förslag till ägardirek-
tiv till bolag gå ut på remiss till berört bolag innan beslut om ägardirektiv.”, 

 
att samtliga nämnder och förvaltningar ska informeras om riktlinjerna, 
 
att riktlinjerna ska publiceras på kommunens intranät. 
 
Reservation 
Fredric Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) reserverar sig mot beslutet att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Bakgrund 
Kommunal verksamhet kan bedrivas i förvaltningsform eller som en fristående juridisk 
person, exempelvis i form av aktiebolag. Det är kommunfullmäktige som ytterst be-
stämmer över den kommunala verksamheten, och de beslut som fullmäktige fattar utgör 
en ram för den kommunala verksamheten, och således en ram även för de kommunägda 
aktiebolagens verksamhet. Dock är inte kommunfullmäktige ett bolagsorgan i juridisk 
mening, varför ett fullmäktigebeslut inte är formellt gällande för bolaget, utan kommu-
nen måste genom bolagsordning eller direktiv tillse att fullmäktiges beslut blir juridiskt 
bindande även för bolaget. 
 
För att säkerställa att: 
 

1. grundläggande principer för kommunal verksamhet även tillämpas i de kom-
munägda bolagens verksamhet 

2. bolagen uppfyller det politiska ändamål som ligger bakom dess existens 
3. fullmäktige har möjlighet att meddela övergripande beslut för bolagets verksam-

het 
 
har ett förslag till riktlinjer fullmäktigebeslut för kommunal verksamhet i bolagsform 
tagits fram. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Det bedöms inte föreligga några direkta nämnvärda kostnader för kommunen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn eller ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till riktlinjer för fullmäktigebeslut för kommunal verk-
samhet i bolagsform, med följande förändring; 

som sista mening i andra stycket i Förslag till riktlinjer för fullmäktigebeslut för 
kommunal verksamhet i bolagsform lägga till: ”Därför ska förslag till ägardirek-
tiv till bolag gå ut på remiss till berört bolag innan beslut om ägardirektiv.”, 

 
att samtliga nämnder och förvaltningar ska informeras om riktlinjerna, 
 
att riktlinjerna ska publiceras på kommunens intranät. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-11-05. 
2. Förslag till riktlinjer för fullmäktigebeslut för kommunal verksamhet i bolagsform. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 293. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-14 § 329. 
 
Yrkande 1 
Fredric Olofsson (skp) yrkar att ärendet ska återremitteras, se bilaga 1. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras vid dagens sam-
manträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har be-
slutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Yrkande 2 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s) och Stig Eriksson 
(v) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjor-
da propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Lars Alrikssons m.fl. förslag. 
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 KS/2009:625 - 045 

 
§ 6 
Begäran om kommunal borgen - Gällivare Värmeverk AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen såsom för egen skuld uppgående 
till maximalt 60 000 000 kronor avseende finansieringen av fortsatt utbyggnad av kul-
vertnät, reservpannor, ammoniaktank, ledningsomläggningar och anslutning av nya 
tomter, 
 
att borgensramen för Gällivare Värmeverk i och med detta beslut uppgår till maximalt 
632 102 492 kronor, inklusive kortfristig del om 4 800 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 
 
Jäv 
Lars Alriksson (m), Siv Vågman (s) och Henrik Lehtipalo (v) anför jäv och deltar inte 
vid överläggning eller beslut i ärendet. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2008 § 49 att bevilja kommunal borgen så-
som för egen skuld för investering i nytt kraftvärmeverk om maximalt 350 mkr och för 
nät och centraler beviljades borgen om maximalt 100 mkr. Utifrån detta beslut om bor-
gen upphandlades leasingfinansiering hos Nordea om 300 mkr och ett lån hos Sparban-
ken Nord om 150 mkr. 
 
Den upptagna finansieringen kopplat till dessa finansieringslösningar uppgick per den 
2008-12-31 till ca 26,1 respektive 81,5 mkr eller totalt 107,6 mkr. Motsvarande belopp 
per den 2009-10-31 uppgår till 116,4 respektive 147,4 mkr eller totalt 263,9 mkr. 
 
Detta innebär att i dagsläget uppgår det totala borgensåtagandet för värmeverkets skul-
der, inklusive kortfristig del, till ca 386 mkr. När resterande del av beslutad finansiering 
upptagits kommer den totala borgensramen att uppgå till ca 572 mkr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För Gällivare Värmeverk innebär upptagandet av ytterligare ett lån om 60 000 000 kro-
nor ökade årliga räntekostnader, vid dagens ränteläge, om ca 0,6 – 1,2 mkr och en ök-
ning av de årliga amorteringarna med 2 mkr.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen såsom för egen skuld uppgående 
till maximalt 60 000 000 kronor avseende finansieringen av fortsatt utbyggnad av kul-
vertnät, reservpannor, ammoniaktank, ledningsomläggningar och anslutning av nya 
tomter, 
 
att borgensramen för Gällivare Värmeverk i och med detta beslut uppgår till maximalt 
632 102 492 kronor, inklusive kortfristig del om 4 800 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällivare Värmeverks skrivelse samt bilaga. 
2. Ekonomienhetens skrivelse. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 294. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-14 § 330. 
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 KS/2009:621 - 614 

 
§ 7 
Förslag till gemensam organisation för högskoleenheter och vuxenutbildningar 
inom Lapplands kommunalförbund  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget 2009-11-03 till gemensam organisation för högskoleenheter och vux-
enutbildningar med verksamhetsövergång 1 juli 2010. 
 
Jäv 
Lars Alriksson (m) och Eva Alriksson (m) anför jäv och deltar inte vid överläggning 
eller beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Monica Hedström (m), Sune Lantto (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Fredric Olofsson 
(skp) och Gun Isaxon (skp) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
I oktober 2007 beslutade LKF:s direktion uppdra åt sitt kansli att utarbeta förslag till en 
gemensam organisation för medlemskommunernas gymnasieskolor, vuxenutbildningar 
samt lärcentra för högre utbildning. Under slutet av 2007 och under första halvåret 2008 
förde kansliet en dialog med personal och berörda chefer kring detta utredningsuppdrag. 
Diskussionerna fördes utifrån inlämnade verksamhetsbeskrivningar från högskoleenhe-
ter och vuxenutbildningar, samt utifrån s.k. SWOT-analyser som genomförts tillsam-
mans med berörd personal vid respektive enhet. Dialogen ledde under våren fram till ett 
diskussionsunderlag där en decentralicerad organisation med stora möjligheter till lokal 
anpassning skisserades. 
 
Basen i den gemensamma organisationen för vuxnas lärande är fyra lärcentra – ett i re-
spektive medlemskommun – som förfogar över alla de resurser som dagens högskole-
enheter och vuxenutbildningar tillsammans utgör. Varje lärcentra skall ha möjlighet att 
anpassa sin organisation och sitt arbetssätt till de lokala behoven och förutsättningarna, 
men tillsammans fungera som en enhetlig organisation där samarbete mellan lärcentra 
genomsyrar all verksamhet. LKF:s kansli samordnar arbetet, tillhandahåller administra-
tivt stöd. 
 
För diskussion, prioriteringar och beredning av förslag till direktionen finns en led-
ningsgrupp för vuxnas lärande/lärcentrafrågor. I ledningsgruppen skall varje medlems-
kommun vara representerad av en tjänsteman, förslagsvis närings- eller utvecklingschef  
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eller motsvarande funktion. Detta för att underlätta allt arbete som kräver lokala kon-
taktnät ut mot arbetslivet – inte minst behovsinventering. Från kommunalförbundet in-
går samtliga fyra lärcentrachefer, utvecklingsledare och chefstjänste-
man/vuxenutbildningschef i gruppen. 
 
Direktionen har vid sitt sammanträde den 3 november 2009 beslutat föreslå medlems-
kommunerna att anta förslaget 2009-11-03 till gemensam organisation för högskoleen-
heter och vuxenutbildningar med verksamhetsövergång 1 juli 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För andra halvåret 2010 – den nya organisationens första tid – finansierar respektive 
kommun sitt lärcentra motsvarande det belopp som budgeterats för andra halvåret enligt 
budgetbeslutet i kommunen inför 2010. Om ingen periodicering skett motsvarar detta 
halva årsbudgeten. Om periodisering skett överförs de medel som budgeterats för de sex 
månaderna efter 1 juli 2010. 
 
För att undvika framtida snedfördelningar skall finansieringen av lärcentra omprövas 
vart fjärde år eller när en medlemskommun begär så. Omprövningen skall ske mot bak-
grund av det antal studieplatser på olika nivåer som den nya organisationen levererat 
tillbaka till respektive kommun. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget med gemensam organisation för högskoleenheter och vuxenutbildningar ses 
som positivt eftersom möjligheterna ökar att inom rimliga ekonomiska ramar organisera 
smala utbildningar av hög kvalitet, dessutom ökar sannolikt också det totala utbild-
ningsutbudet inom LKF-regionen. Gemensam kompetensutveckling och utbyte mellan 
kommunerna innebär en automatisk kunskapsspridning. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget 2009-11-03 till gemensam organisation för högskoleenheter och vux-
enutbildningar med verksamhetsövergång 1 juli 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till gemensam organisation.  
2. Vision och övergripande mål.  
3. Förslag till finansiering av gemensam organisation. 
4. Sammanställning Nyttigheter för LC.  
5. Förslag till beslut. 
6. Kommunledningskontorets skrivelse. 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 295. 
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8. Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-14 § 331. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) i enlighet med förslag 
till beslut. 
 
Monica Hedström (m) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp) avslag till 
förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Monica Hedströms m.fl. förslag 
till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har be-
slutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  14 (19) 
 
 2010-01-25 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:628 - 042 

 
§ 8 
Delårsrapport för Lapplands kommunalförbund per 2009-06-30  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat delårsbokslut för Lapplands kommunalförbund för perioden 1 
januari 2009 – 30 juni 2009. 
 
Bakgrund 
Lapplands kommunalförbund (LKF) har upprättat delårsbokslut för perioden 1 januari 
2009 – 30 juni 2009. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat delårsbokslut för Lapplands kommunalförbund för perioden 1 
januari 2009 – 30 juni 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Lapplands kommunalförbunds delårsbokslut. 
2. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-11-09. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 297. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-14 § 332. 
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 KS/2009:540 - 406 

 
§ 9 
Ändring av taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena för år 
2010  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta bifogat förslag till taxa för Gällivare kommuns offentliga kontroll av livsmedel. 
 
Bakgrund 
Med anledning av regeländringar i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll samt i livsmedelsverkets föreskrift LIVFS 2005:20, om livsmedelshygien före-
slås namnbyte och följande ändringar i ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- 
och foderområdena”, fastställd av kommunfullmäktige KF 2006-12-07 § 233. 
 
Förslaget följer Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:53 och dess bilaga. 
Cirkuläret utkom från Sveriges Kommuner och Landsting 2009-09-15. 
 
Miljö- och byggnämnden har den 1 oktober 2009 § 362 beslutat att föreslå kommun-
fullmäktige att anta förslag till ny taxa för 2009. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
att anta bifogat förslag till taxa för Gällivare kommuns offentliga kontroll av livsmedel. 
   
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens protokoll 2009-10-01 § 362.  
2. Förslag till ny taxa. 
3. Gällande taxa. 
4. Sveriges Kommun och Landsting, Cirkulär 09:53. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 254. 
6. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 286. 
7. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-12-07 § 194. 
8. Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-18 § 1. 
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 KS/2009:649 - 619 

 
§ 10 
Barnomsorgskö, öppnande av förskoleavdelning, Humlans förskola i Malmberget  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ur rörelsekapitalet år 2010, anvisa 1 221 000 kronor som engångsanslag till barn-, 
utbildning- och kulturnämnden för öppnande av en förskoleavdelning på Humlan. An-
slaget anvisas till verksamhet 432 ”Barnomsorg”, objekt 22025 ”Humlans daghem” 
med ansvar 6046. 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har inkommit med anhållan hos kommunstyrel-
sen om 1 200 000 kr avseende kostnad för en ny förskoleavdelning på Humlans förskola 
i Malmberget. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ur rörelsekapitalet år 2010, anvisa 1 221 000 kronor som engångsanslag till barn-, 
utbildning- och kulturnämnden för öppnande av en förskoleavdelning på Humlan. An-
slaget anvisas till verksamhet 432 ”Barnomsorg”, objekt 22025 ”Humlans daghem” 
med ansvar 6046. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-11-10 § 178. 
2. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-11-18. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-11-23 § 300. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-14 § 333. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande att ur rörelsekapitalet år 2010, anvisa 
1 221 000 kronor som engångsanslag till barn-, utbildning- och kulturnämnden för öpp-
nande av en förskoleavdelning. 
 
Börje Johansson (s) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s) och Bernt Nord-
gren (ns) i enlighet med förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Börje Johanssons m.fl. förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i en-
lighet med Börje Johanssons m.fl. förslag.  
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KS/2009:684 - 104 

 
§ 11 
Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Kent Tina (s) från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund 
Kent Tina (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande.  
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§ 12 
Motioner 2010  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bakgrund 
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde presenterades följande motioner: 
 
Motion av Jeanette Wääpling (v) och Stig Eriksson (v) ang avgift/registrerad snöskoter 
för underhåll av skoterleder (Dns 2009:728/100) 
 
Motion av Ulf Normark (s) och Göte Henriksson (s) ang Ritzembommen (Dns 
2009:670/311) 
 
Motion av Bror Wennström (skp) ang vägbelysning i Markitta (Vaarantie) (Dns 
2009:591/317) 
 
Motion av Bror Wennström (skp) ang pensionärsservice (Dns 2009:590/020) 
 
Motion av Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Sune Lantto (m) och Monika Nord-
vall Hedström (m) ang att verka för att lyfta reservatsregler från Dundretområdet (Dns 
2010:51/265) 
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-01-25 
  
 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  M N         

Liljegren, Per-Åke  M F         

Josefsson, Ingrid  M F         

           

Pohjanen, Margareta S N         

Nyström, Tommy S N         

Vågman, Siv S N         

Henriksson, Göte S F         

Poromaa, Rita                         S N         

Eriksson, Per S N         

Lindberg, Wania S N         

Johansson, Börje S N         

Zetterqvist, Marita  S N         

Åhlén, Maria                          S N         

Normark, Ulf  S F         

Larsson, Birgitta  S N         

Axelsson, Roland  S N         

Eriksson, Gunnel  S N         

Sehlberg, Berne  S N         

Eriksson, Eva S N         

Tina, Kent  S N         

Sandvärn, Brittmari S N         

Öqvist, Frank                            S N         

           

Karlberg, Benny Fp N         
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 Datum 
 2010-01-25 
  
 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 från 13.55 § 5 V N         

Taivalsaari, Karl-Erik  V N         

Dimitri, Iris                              N från 13.30 § 2  V N         

Lehtipalo, Henrik  V N         

Sundqvist-Apelqvist, Kathinka V N         

Nilsson, Sven-Erik                V N         

Lehtipalo, Ann-Christin V N         

Ingela Abrahansson V N         

           

Henricsson, Margareta  NS N         

Nordgren, Bernt NS N         

Nordgren, Lena  NS N         

           

Wennström, Bror SKP F         

Olofsson, Fredrik  SKP N         

           

Johansson, Alf  SD F         
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 Datum 
 2010-01-25 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § §  §   §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare 

Nilsson, Fredrik  M F         

Sundqvist, Stefan  ej valbar M F         

Ahlberg, Anna-Karin                  T från 13.30 § 2 M T         

           

Hjortfors, Lis-Mari S F         

Nilsson, Mikael S F         

Israelsson, Lena S F         

Lass, Bernd S T         

Andrieu, Serge S F         

Nirlén, Roland S T         

Mosesson, Jonny S F         

Henry Strömberg S F         

           

Hermerth, Ilona                                   FP F         

Elvegård, Mona FP F         

           

Brandebo, Botolf                          T till 13.55 § 4 V T         

Singström, Lisette  V F         

Söderberg, Erland                         T till 13.30 § 1 V T         

Haarala, Ove  V N         

Marjetta Ärlebrand V F         

           

Krigsman, Tommy NS N         

Henricsson, Bror NS N         

           

Isaxon, Gun                                      SKP T         

Rose-Marie Carlsson SKP N         
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 Datum 
 2010-01-25 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
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 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare 

           

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:          

     

 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


