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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 1 
 
Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning 
Dnr KS/2022:7 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna dagordningen med följande förändring: 
 
att lyfta ut ärendet Taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2022, för komplettering. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 2 
 
Information från revisorerna 
Dnr KS/2022:8 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med reglemente för revisionen § 25, har revisorerna en stående punkt på  
dagordningen i kommunfullmäktiges sammanträden, där revisorerna har möjlighet att  
informera om revisionens arbete och resultat. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Christer Nordmark, revisorernas ordförande om 
granskningen av informationssäkerhet. 
 
Underlag 

1. Granskning av informationssäkerhet (finns under delgivningarna). 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 3 
 
Entledigande av vice ordförande i Gällivare Energi för mandatperioden 2018-2022 
Dnr KS/2018:757 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Andreas Pettersson (MP) från sitt uppdrag som vice ordförande i Gällivare 
Energi AB för mandatperioden 2018–2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Entledigande av Andreas Pettersson (MP) för sitt uppdrag som vice ordförande i Gällivare 
Energi AB, då Länsstyrelsen meddelat att det föreligger valbarhetshinder pga. flytt från 
Gällivare kommun. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att entlediga Andreas Pettersson (MP) från sitt uppdrag som vice ordförande i Gällivare 
Energi AB för mandatperioden 2018–2022. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 4 
 
Fyllnadsval av vice ordförande i Gällivare Energi för mandatperioden 2018-2022 
Dnr KS/2018:757 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja Sanna Nilsson Ylitalo (MP) till vice ordförande i Gällivare Energi för mandat-
perioden 2018–2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger fyllnadsval av vice ordförande i Gällivare Energi efter Andreas Pettersson (MP), 
för mandatperioden 2018-2022. 
 
Yrkande 
Maria Åhlén (S), valberedningens ordförande, yrkar 
 
att välja Sanna Nilsson Ylitalo (MP) till vice ordförande i Gällivare Energi för mandat-
perioden 2018-2022. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 5 
 
Beslut om informationssäkerhetspolicy 
Dnr KS/2021:767 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa föreslagen informationssäkerhetspolicy, 
 
att kommunfullmäktige beslutar att ersätta Gällivare kommuns informationssäkerhets-
strategi med diarienummer KS/2013:249 med informationssäkerhetspolicy Gällivare  
kommun, diarienummer KS/2021:767, 
 
att informationssäkerhetspolicyn börjar gälla fr.o.m. 3 februari 2022. 
 
Reservation 
Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD), Lars Alriksson (M), Eva Alriksson 
(M), Marina Eriksson (M), Kjell Hansson (M), Benny Blom (M) och Per Wahlström (M)  
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Informationssäkerhetspolicyn är ett dokument som redovisar kommunens övergripande 
mål och inriktning med informationssäkerhet samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. 
Denna informationssäkerhetspolicy gäller för informationssäkerhet inom Gällivare kommun, 
och kompletterar kommunens övriga styrdokument inom säkerhetsområdet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Gällivare kommun hanterar stora mängder information. Att information som kommunen 
hanterar i relationer med kommuninvånare, företag och organisationer såväl som inom vår 
egen organisation är korrekt utgör en grund för tillit och förtroende. Det är även viktigt att 
information i alla externa och interna relationer är tillgänglig när det behövs och att känslig 
information skyddas för att vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag i samhället. Informationens 
säkerhet är därför en mycket viktig aspekt för alla verksamheter(informationsägaren) inom 
Gällivare kommun. 
 
Gällivare kommun har att förhålla sig till olika lagstiftningar gällande hantering av informa-
tion och för att dessa lagkrav ska kunna uppfyllas så krävs ett systematiskt arbete med 
informationshantering i kommunen.  
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
För att kommunen ska uppnå sina mål som en trygg och säker plats för de personer som 
bor, vistas och verkar inom kommunen, krävs ett systematiskt arbete med informations-
säkerhet där policyn utgör grunden och ger direktiv till verksamheten om fortsatt arbete 
och ansvarsfördelning.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagen informationssäkerhetspolicy, 
 
att kommunfullmäktige beslutar att ersätta Gällivare kommuns informationssäkerhets-
strategi med diarienummer KS/2013:249 med informationssäkerhetspolicy Gällivare  
kommun, diarienummer KS/2021:767. 
 
Underlag 

1. Kommunstyrelsen 2022-01-17 § 12. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V) 
 
att fastställa föreslagen informationssäkerhetspolicy, 
 
att kommunfullmäktige beslutar att ersätta Gällivare kommuns informationssäkerhets-
strategi med diarienummer KS/2013:249 med informationssäkerhetspolicy Gällivare  
kommun, diarienummer KS/2021:767, 
 
att informationssäkerhetspolicyn börjar gälla fr.o.m. 3 februari 2022. 
 
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) 
 
att fastställa föreslagen informationssäkerhetspolicy med följande förändring: att byta ut 
sista meningen på sidan 2, i avsnittet om diarium till ”De två sista punkterna kan uteslutas 
om lag så tillåter, så att diariet i övrigt kan vara offentligt”, 
 
att kommunfullmäktige beslutar att ersätta Gällivare kommuns informationssäkerhets-
strategi med diarienummer KS/2013:249 med informationssäkerhetspolicy Gällivare  
kommun, diarienummer KS/2021:767,  
 
att informationssäkerhetspolicyn börjar gälla fr.o.m. 3 februari 2022, 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 6 
 
Tilläggsanslag, ersättning Älvens förskola 
Dnr KS/2021:720 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att projektet fortsätter utifrån koncepttyp C,  
 
att ur rörelsekapitalet bevilja tilläggsanslag för projekt 40710 – ersättning Älvens förskola, 
med 4 200 tkr. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen KS/2020:166 beslutade 2020-09-07 att tilldela barn- och 
utbildningsnämnden Investeringsbudget för 2021 med 40 175 tkr varav 40 000 tkr till 
projektet  
Ersättning av Älvens förskola. 
 
Därefter har projektet studerat effektmål samt dimensionerande underlag för förskolan. Ett 
viktigt mål är att skapa en ny förskola för 6 avdelningar, varav en minoritetsavdelning. 
 
Gällivare kommun kan via SKR ramavtal upphandla bra och genomtänkta förskolor till  
attraktiva priser. Projekt har studerat alternativen som leverantörerna erbjuder och där-
efter identifierat lämpliga entreprenörer.  
 
Med stöd av leverantörens uppgifter har en tidigare kalkyl arbetats fram för två alternativ: 
1. Ny förskola på befintlig tomt   
2. Ny förskola på alternativ tomt som kommunen äger.  
Kalkylen visade då ett kostnadsspan mellan 52 000 000 kr - 55 400 000 kr.   
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12/4–21, §54, att bevilja ytterligare 12 mkr för att 
kunna avropa en förskola enligt koncepttyp B mot en kalkyl på 52 mkr. Inför beslutet  
förelåg ingen förstudie eller projektering och efter en fördjupad utredning framgick att 
byggrätten var begränsad och att denna koncepttyp avviker från detaljplanen.  
 
Att genomföra en detaljplaneändring tar ca två år (längre om överklagan görs). Projektet 
förordar därför koncepttyp C som inte avviker från detaljplanen men medför i stället  
en fördyring. Även utifrån överklagan av tidigare bygglov, som medfört förseningar i  
projektet, och de rådande världsmarknadspriserna på främst trä- och stålvaror behövs  
ytterligare budgettillskott för att kunna genomföra projektet. 
 
Den uppdaterade kalkylen på 56,2 mkr medför att ytterligare 4,2 mkr behövs som 
tilläggsanslag. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett tilläggsanslag krävs för att kunna uppfylla framtagen beställning samt effektmål.  
Budgeten kommer att påverka kapitalkostnaderna och eventuell driftkostnadsökning för 
Barn- och utbildningsnämnden. Någon fördjupad beräkning på driftkostnadseffekterna har 
inte hunnits tas fram men det avgår även kostnader från tidigare lokaler som bör beaktas. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Innebär positiva konsekvenser för barn. Moderna lokaler skapar goda förutsättningar att nå 
läroplanens mål. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Det finns koppling till de strategiska målen avseende effektiva och attraktiva verksamheter 
samt medborgare som är stolta, engagerade och trivs.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att projektet fortsätter utifrån koncepttyp C,  
 
att ur rörelsekapitalet bevilja tilläggsanslag för projekt 40710 – ersättning Älvens förskola, 
med 4 200 tkr. 
 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
2. Översikt koncepttyp C och illustrationsplan. 
3. Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-09 § 193. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 § 212. 
5. Kommunstyrelsen 2022-01-17 § 26. 

 
Yrkande 
David Väyrynen (V) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP), Kjell Hansson 
(M), Rolf Häggkvist (S), Jenny Johansson Jänkänpää (MP) och Eric Palmqvist (SD) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att projektet fortsätter utifrån koncepttyp C,  
 
att ur rörelsekapitalet bevilja tilläggsanslag för projekt 40710 – ersättning Älvens förskola, 
med 4 200 tkr. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 7 
 
Taxa för timtidsparkering och laddning av elfordon 
Dnr KS/2021:687 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet då informationen om Kunskapshusets skolgarages taxor är 
otydliga. Gäller timtaxan efter 17:00? samt, 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-25 §314 att det skall införas en kostnad för att  
parkera i skolgaraget i Kunskapshuset. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäkterna är svåra att bedöma 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Vi skapar ett mer attraktivt centrum. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget, 
 
att anta förslag till timtidstaxa för laddning av elfordon i skolgaraget, 
 
att 10 st. platser av AC-laddarna i skolgaraget upplåts till samtliga fordon, samt 
 
att beslut om fri parkering i skolgaraget gäller fram till beslut tagits av kommunfullmäktige. 
 
Underlag 

1. Taxa. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-01-10 § 7. 
3. Kommunstyrelsen 2022-01-17 § 32. 

 
 
 
 
 
 
Yrkande 
Anneli Isaksson (MV) yrkar 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
att återremittera ärendet då informationen om Kunskapshusets skolgarages taxor är  
otydliga. Gäller timtaxan efter 17:00?  
 
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Mattias Liinanki (MP), Stefan Ovrell (MP) 
och Ulf Normark (S) i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget, 
 
att anta förslag till timtidstaxa för laddning av elfordon i skolgaraget, 
 
att 10 st. platser av AC-laddarna i skolgaraget upplåts till samtliga fordon, samt 
 
att beslut om fri parkering i skolgaraget gäller fram till beslut tagits av kommunfullmäktige. 
 
Lars Alriksson (M) yrkar  
 
att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget, 
 
att ge förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen delegation att 
hantera kWh avgiften utifrån genomsnittet, för godkännande i kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott, där den ses över kvartalsvis, 
 
att 10 st. platser av AC-laddarna i skolgaraget upplåts till samtliga fordon,  
 
att beslut om fri parkering i skolgaraget gäller fram till beslut tagits av kommunfullmäktige, 
 
att då en marknad för elbilsladdning uppstår i Gällivare ska priset för elbilsladdning 
marknadsanpassas. 
 
Eric Palmqvist (SD) yrkar 
 
att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget, 
 
att ge förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen delegation att 
hantera kWh avgiften utifrån genomsnittet, för godkännande i kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott, där den ses över kvartalsvis, 
 
att 10 st. platser av AC-laddarna i skolgaraget upplåts till samtliga fordon,  
 
att beslut om fri parkering i skolgaraget gäller fram till beslut tagits av kommunfullmäktige. 
 
 
Propositionsordning  
Ordförande meddelar att han först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, 
om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

Ordförande ställer Anneli Isakssons förslag till beslut mot att ärendet ska avgöras vid  
dagens sammanträde under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Votering 
Votering begärs varvid kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde Nej-röst, ärendet återremitteras enligt 
Anneli Isakssons förslag. 
 
Votering verkställs medelst upprop. 
 
Omröstningsresultat 
Ja: 20 
 
Nej: 12 
 
Frånvarande: 7 
 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige genom minoritetsåterremiss beslutat enligt  
Anneli Isakssons yrkanden om att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 8 
 
Delgivningar 
Dnr KS/2022:10, KS/2021:795, KS/2021:794, KS/2018:797 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kallelsen utskick föreligger delgivningar enligt rapport. 
 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Rapport. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 9 
 
Interpellationer 
Dnr KS/2022:13 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kallelsens utskick föreligger inga inlämnade interpellationer. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 10 
 
Motioner 
Dnr KS/2022:12 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kallelsens utskick föreligger inga inlämnade motioner. 
 
Vid dagens sammanträde lämnas följande motion in: 
 
Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika Nordvall Hedström (M), Benny 
Blom (M), Per Wahlström (M), Lars Alriksson (M) och Marina Eriksson (M) angående att 
säkra vård och ekonomi i jour- och familjehemsverksamheten. KS/2022:255. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 11 
 
Motion av Bror Wennström (MV), Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och Gun 
Isaxon (MV) angående befarat miljöbrott 
Dnr KS/2020:726 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med motiveringen att Dundrets massor är utredda och bedöms inte 
förorena marken samt att massorna som lagts på Vuoskojärvi har bedömts underskrida 
mindre än ringa risk. Med anledning av det faller den andra att-satsen.   
 
Ajournering 
Kl. 15:26-15:35 
 
Ärendebeskrivning 
Motion om befarat miljöbrott har väckts i kommunfullmäktige där kommunfullmäktige 
föreslås besluta  
 
”Att: Kommunen klargör om det föreligger miljöfarlig hantering av fyllnadsmassor som  
använts uppe på Dundret samt Vuoskojärvi-industriområde. 
 
Att: Besluta om rättslig prövning, med krav om skadestånd om marken är förorenad av 
fyllnadsmassorna” 
 
Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden har att bifalla eller avslå motionen. 
 
Gällande Dundret så startades ett tillsynsärende med anledning av transporten av 
massorna som fördes till Dundret. Krav ställdes på att provtagning av massorna skulle 
genomföras, vilket också skedde. Provtagningsresultaten visade på halter understigande 
känslig markanvändning, vilket var det som resultaten jämfördes mot. Det innebär dock 
inte att det är tillåtet att använda massor hur som helst eftersom det egentligen också 
krävs en jämförelse med markens värden för att avgöra om en ”nedsmutsning” av marken 
sker  
genom tillförande av massor.  
Dåvarande verksamhetsutövaren hade sökt och fått tillstånd om att lägga vissa massor på 
en viss plats men inte följt tillståndet eller ansökan. En åtalsanmälan är genomförd och 
inget beslut gällande den är fattad.  
 
Gällande Vuoskojärvi-området har inte miljökontoret kännedom om vilka massor som 
transporterats från banområdet eller vart massorna ska ha placerats. Det krävs anmälan 
till miljökontoret om massorna som ska användas överskrider riktvärdena för ”mindre än 
ringa risk”. Eftersom anmälan inte inkommit innebär det att massorna är bedömda att  
underskrida de värdena och därmed inte kräva anmälan till miljökontoret.  
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Om massorna trots att de är provtagna och utredda skulle medföra en förorening av  
marken som fastighetsägaren behöver åtgärda kan det innebära en ökad kostnad.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om fastighetsägaren skulle behöva lägga stor del av utveckling på is pga. ökade kostnader 
för en eventuell sanering skulle det kunna innebära en försämring av området vilket då 
skulle kunna drabba barn och ungdomar som vistas på anläggningen Dundret.  
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Om föroreningar skulle finnas kan det leda till att anläggningen Dundret eventuellt kunde 
tappa i attraktionsvärde och inte vara lika effektiv med intäkterna om delar av dem skulle 
gå till sanering istället för verksamhetsutveckling.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med motiveringen att Dundrets massor är utredda och bedöms inte 
förorena marken samt att massorna som lagts på Vuoskojärvi har bedömts underskrida 
mindre än ringa risk. Med anledning av det faller den andra att-satsen.   
 
Underlag 

1. Motion. 
2. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2021-11-09 § 130. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 § 213. 
4. Kommunstyrelsen 2022-01-17 § 28. 

 
Yrkande 
Mattias Liinanki (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att avslå motionen med motiveringen att Dundrets massor är utredda och bedöms inte 
förorena marken samt att massorna som lagts på Vuoskojärvi har bedömts underskrida 
mindre än ringa risk. Med anledning av det faller den andra att-satsen.   
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