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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
 
 
Ajournering 
 

Gällivare Folkets hus, Blå Forell 
Måndag 7 mars 2022 kl.  10:00 - 16:00  
 
Kl. 12:00-13:00 

Utses att  
justera 
 

Margareta Henricsson och Anneli Isaksson 

Justeringens plats 
och tid 

Förvaltningsbyggnaden, 2022-03-09, kl.13:00 
 
 

Anslagstid 
 
Beslutande 
 
Övriga deltagare 
 

2022-03-10—2022-04-01 
 
Enligt bifogad närvarolista. 
 
Maria Landström, kommunsekreterare, §§ 12–24 
Christer Nordmark, ordförande Gällivare kommuns revisorer, § 13 
Dan Johansson, tf. förvaltningschef, samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen, § 14 
 

Underskrifter Sekreterare  
________________________ 
Maria Landström 

Paragraf §12 - §24  

 Ordförande  
________________________ 
Tomas Junkka 

 Justerande 
 
 
Justerande 

 
________________________ 
Margareta Henricsson 
 
________________________ 
Anneli Isaksson 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
Innehållsförteckning 
 
§ 12 3 

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning 

§ 13 4 
Information från revisorerna 

§ 14 5 
Information om samhällsomvandlingen för kommunfullmäktige 

§ 15 6 
Interpellationer 

§ 16 7 
Motioner 

§ 17 8 
Kommunplansdirektiv 2023-2026 

§ 18 11 
Förskola/skola Repisvaara 

§ 19 14 
Äskande om investeringsmedel för miljöåtgärder till Pastorn 1 

§ 20 16 
Delgivningar 

§ 21 17 
Motion av Lars Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny 
Blom (M), Kjell Hansson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Krav på 
uppsamling på all gatusopning 

§ 22 19 
Motion av Eric Palmqvist (SD), Rory Blom (SD) och Mia Feldenius (SD) angående 
säkrare gång- och cykelväg vid Kulleporten 

§ 23 21 
Motion av Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD) och Eric Palmqvist (SD) angående 
back-hoppan på Dundret 

§ 24 24 
Motion av Anneli Isaksson (MV) och Fredric Olofsson (MV) angående 
välkomstpaket till nyanställda kommunarbetare inom bristyrken 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 12 
 
Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning 
Dnr KS/2022:7 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna dagordningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4  (25) 
   
 
 

2022-03-07  
   

 
 

   
  

 

Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 13 
 
Information från revisorerna 
Dnr KS/2022:8, KS/2022:286, KS/2022:287, KS/2022:285 
 
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. 
 
Christer Nordmark, ordförande för Gällivare kommuns revisorer, informerar om 
granskningar enligt underlag. 
 
Underlag 

1. Avfallshantering. 
2. Ägarstyrning. 
3. Framtidens äldreomsorg. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

§ 14 
 
Information om samhällsomvandlingen för kommunfullmäktige 
Dnr KS/2022:9 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
En gång per kvartal informerar förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen. 
 
Dan Johansson, tf. förvaltningschef, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen informerar 
om: 
 
Infrastrukturprojekt 

- Vattenreningsverk Sarkasvaara 
Verksamhetslokaler 

- Multiaktivitetshuset 
- Ny förskola/skola Repisvaara 
- Ridhuset 
- Restaurang ishall 

Detaljplaner 
- Välkommaskolan 
- Andra Sidan 
- Vassaraträsk 
- Höken 
- Repisvaara Mitt 
- Centrala Malmberget Duvkullan 
- Sakajärvi 

Planer 
- Missionskyrkan 
- Fler bostäder vid lasarettet 
- Vuoskonjärvi industriområde 
- Treenighetens handelsområde 
- Gällivare 18:13 
- Översiktsplanen 
- El-distribution och vindkraft. 

 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Presentation.  
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 15 
 
Interpellationer 
Dnr KS/2022:13 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationerna besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 11 april. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kallelsens utskick föreligger inga inlämnade interpellationer. 
 
Vid dagens sammanträde lämnas följande interpellationer in: 
 
Interpellation av Fredric Olofsson (MV) – Gällivare kommuns Samhällsskydd & Beredskap. 
KS/2022:314. 
 
Interpellation av Eric Palmqvist (SD) angående tillgängligheten till Tallbacka IP under för-
säsong. KS/2022:315. 
 
Interpellation av Fredric Olofsson (MV) – Lokalbefolkningens möjlighet och rättighet till jakt 
och fiske i Gällivare kommun. KS/2022:316. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 16 
 
Motioner 
Dnr KS/2022:12, KS/2022:241 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kallelsens utskick föreligger följande motion: 
 
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) – Mörkläggning av ”Levande 
Landsbygd”. KS/2022:241. 
 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Underlag 

1. Motion. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 17 
 
Kommunplansdirektiv 2023-2026 
Dnr KS/2022:111 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta kommunplansdirektiv för planperioden 2023–2026, 
 
att budgetregler 2023–2026 går upp för beslut 28 mars, 
 
att budgetregler 2022–2024 gäller med justering med att datum enligt nuvarande 
sammanträdesplan gäller, 
 
att i kommunplansdirektiv under rubriken samhällsutveckling ändra till: detaljplaner för 
1 200 bostäder, varav 10 % på landsbygden, 
 
att tillföra i dokumentet kommunplansdirektiv: driftkonsekvenser av investeringar skall i 
första hand finansieras genom omfördelning eller genom effektivisering. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Per Wahlström (M), Kjell Hansson 
(M) och Dick Sundström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
För fortsatt arbete i nämnder och styrelse, beslutar kommunfullmäktige om de regler och 
direktiv som skall gälla för budgetarbetet och framtagande av kommunplan. 
 
Kommunplansdirektiven anger vilka ekonomiska förutsättningar som finns och vilka mål 
och utmaningar som bör prioriteras under kommande planperiod. Nämnder och styrelse 
har att ta hänsyn till kommunplansdirektiven i sina budgetförslag för driftprioriteringar 
samt även se över sina investeringar efter de förutsättningar som presenteras i direktivet, 
för vidare arbete med att upprätta underlag och konsekvensbeskrivningar till 
budgetberedningen.  
 
Under hösten 2021 togs beslut om att starta upp ett projekt, med Sveriges kommuner och 
regioner (SKR), för att ta fram en ny resursfördelningsmodell för budget 2023-2026 
(förlängd budgetperiod) samt att med den tidigarelägga budgetbeslutet till juni och därmed 
även hela processen. (KS/2021:494). 
 
Budgetreglerna är ramverket för hur budgetarbetet skall gå till och hur budgeten ska  
hanteras under året. Inför år 2023–2026 finns beslut taget enligt ovan, om att införa en ny 
resursfördelningsmodell vilket gör att processen måste förändras och ett större arbete 
kommer att behöva göras efter scenariodagarna för att fastslå nya budgetregler.  
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

Budgetregler föreslås komma upp för beslut till kommunstyrelsen den 28 mars och  
kommunfullmäktige 11 april. Budgetregler 2022–2024 är styrande tillsvidare med 
undantag för de datum som anges i budgetreglerna. Datum enligt sammanträdesplan för 
2022 är dem som är gällande och kommunicerade sedan beslutet i KS (KS/2021:494) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser finns specificerat i underlaget. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Budgeten skall utgå från God ekonomisk hushållning vilket innebär att ingen generation 
skall behöva bära tidigare generationers konsumtion. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta kommunplansdirektiv för planperioden 2023–2026, 
 
att budgetregler 2023–2026 går upp för beslut 28 mars, 
 
att budgetregler 2022–2024 gäller med justering med att datum enligt nuvarande 
sammanträdesplan gäller, 
 
att i kommunplansdirektiv under rubriken samhällsutveckling ändra till: detaljplaner för 
1 200 bostäder, varav 10 % på landsbygden, 
 
att tillföra i dokumentet kommunplansdirektiv: driftkonsekvenser av investeringar skall i 
första hand finansieras genom omfördelning eller genom effektivisering. 
 
Underlag 

1. Kommunplansdirektiv 2023-2026.  
2. Kommunstyrelsen 2022-02-21 § 51. 

 
Yrkande 
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lena Lindberg (S), Jeanette Wäppling (V), 
Henrik Ölvebo (MP), Eric Palmqvist (SD) och Nicklas Johansson (SJVP) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag 
 
att anta kommunplansdirektiv för planperioden 2023–2026, 
 
att budgetregler 2023–2026 går upp för beslut 28 mars, 
 
att budgetregler 2022–2024 gäller med justering med att datum enligt nuvarande 
sammanträdesplan gäller, 
 
att i kommunplansdirektiv under rubriken samhällsutveckling ändra till: detaljplaner för 
1 200 bostäder, varav 10 % på landsbygden, 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

att tillföra i dokumentet kommunplansdirektiv: driftkonsekvenser av investeringar skall i 
första hand finansieras genom omfördelning eller genom effektivisering. 
 
Lars Alriksson (M) yrkar 
 
att anta kommunplansdirektiven för planperioden 2023-2026 med följande förändring: 
 
att resultatnivå exklusive synnerliga skäl (samhällsomvandling) på minst 4,0 procent under 
planperioden, 
 
att budgetregler 2023–2026 går upp för beslut 28 mars, 
 
att budgetregler 2022–2024 gäller med justering med att datum enligt nuvarande 
sammanträdesplan gäller, 
 
att i kommunplansdirektiv under rubriken samhällsutveckling ändra till: detaljplaner för 
1 200 bostäder, varav 10 % på landsbygden, 
 
att tillföra i dokumentet kommunplansdirektiv: driftkonsekvenser av investeringar skall i 
första hand finansieras genom omfördelning eller genom effektivisering. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons 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 

 
§ 18 
 
Förskola/skola Repisvaara 
Dnr KS/2022:268 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att en förskola på Repisvaara med fem alternativt sex avdelningar tillförs investerings-
budget 2023, plan för 2024–2026,  
 
att en tvåparallellig F-6-skola på Repisvaara tillförs investeringsbudget 2023, plan för 
2024–2026, 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunstyrelsens särskilda 
investeringsbudget 2023, plan 2024–2026. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Benny Blom (M), Dick Sundström 
(M) och Per Wahlström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
I januari 2017 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
projektutveckling av vård- och omsorgsboende på Repisvaara. I mars 2017 beslutades det 
även om förstudie för ny förskola och skola på Repisvaara. Kommunstyrelsen beslutade i 
maj 2018 att projekten skulle slås samman. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-20 att förskola på Repisvaara byggs med fem 
avdelningar, samt att utreda var ytterligare tre avdelningar ska byggas centralt i Gällivare i  
anslutning till befintlig förskola, förslagsvis Mandolinen, samt att skolan byggs som 
tvåparallellig F-6-skola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-08 att föreslå kommunstyrelsen att anta 
upprättade effektmål för förskola och skola samt vård- och omsorgsboende på Repisvaara. 
Nämnden beslutade också 2020-10-12 att anta att anta upprättade 
verksamhetsbeskrivningar och kravspecifikationer. 
  
Då vård- och omsorgsboende på Repisvaara inte längre är aktuellt föreslog styrgruppen 
2022-01-27 ett omtag då nämnden tillför ärendet till investeringsbudget och att 
uppdaterade effektmål och kravspecifikationer upprättas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget genererar nyproduktionskostnader som får hanteras i projektbudgeten. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och elever bosatta på Repisvaara får en modern förskola och skola nära hemmet. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att en förskola på Repisvaara med fem alternativt sex avdelningar tillförs investerings-
budget 2023, plan för 2024–2026,  
 
att en tvåparallellig F-6-skola på Repisvaara tillförs investeringsbudget 2023, plan för 
2024–2026, 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunstyrelsens särskilda 
investeringsbudget 2023, plan 2024–2026. 
 
Underlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-16 § 18 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27 § 102 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28 § 158 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-20 § 221 
5. Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-08 § 133  
6. Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-12 § 154 
7. Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-08 § 27. 
8. Kommunstyrelsen 2022-02-21 § 53. 
 
Yrkande 
Jenny Johansson Jänkänpää (MP) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (S), Eric  
Palmqvist (SD), Nicklas Johansson (SJVP), Jeanette Wäppling (V), Anneli Isaksson (MV), 
Magnus Johansson (S) och Lena Lindberg (S) i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att en förskola på Repisvaara med fem alternativt sex avdelningar tillförs investerings-
budget 2023, plan för 2024–2026,  
 
att en tvåparallellig F-6-skola på Repisvaara tillförs investeringsbudget 2023, plan för 
2024–2026, 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunstyrelsens särskilda 
investeringsbudget 2023, plan 2024–2026. 
 
Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) 
 
att en förskola på Repisvaara med fem alternativt sex avdelningar tillförs investerings-
budget 2023, plan för 2024–2026,  
 
att en enparallellig F-6-skola på Repisvaara tillförs investeringsbudget 2023, plan för  
2024–2026, 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunstyrelsens särskilda 
investeringsbudget 2023, plan 2024–2026. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

Propositionsordning  
Ordförande ställer Jenny Johansson Jänkänpääs m.fl.  förslag mot Eva Alrikssons m.fl.  
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att  
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jenny Johansson Jänkänpääs m.fl.  förslag. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 19 
 
Äskande om investeringsmedel för miljöåtgärder till Pastorn 1 
Dnr KSst/2021:648 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att från investeringsprojekt 24213 – utredning GC-system inkl. Kos (med underkonton) 
anvisa 4250 tkr till investeringsprojekt ”Miljöåtgärder Pastorn 1”,  
 
att resterande 1750 tkr får täckas inom ram fastigheter tekniska reinvesteringar. 
 
Ärendebeskrivning 
Personalen på Vändpunkten har de senaste åren upplevt problem med inomhusklimatet i 
byggnaden. Under 2019 gjordes första utredningen som visade att vi har problem med 
ventilationen och kemiska emissioner. Vi har gjort fortsatta utredningar under 2020 och 
2021 och tagit fram ett åtgärdsförslag för att hitta lösningar till problemen som finns i  
bygganden. 
 
Förslaget bygger på 
 
Golv 
Rivning av befintliga mattor, bortbilning av betong och borttagning av sandfyllning som 
ligger mot betongvalvet. Montering av ventilerat golv samt miljövänliga mattor och 
eventuellt ommålning alla kontor. 
 
Ventilationen 
byta ut ventilationsaggregat pga. stora ljudproblem och saknar återvinning samt byte av 
ventilationsrör. 
 
Sammanfattning 
Att belasta den tekniska ramen med denna kostnad innebär att alla övriga fastigheter får 
stå tillbaka vilket inte är bra eftersom ett flertal fastigheter är i behov av större 
reparationer/investeringar. 
Att dela in vändpunkten i etapper är heller inte bra eftersom personalen som har sin 
placering där sitter utlokaliserade bland annat på Hedgården i ca 16 lägenheter, detta 
innebär en intäktsförlust på ca 700 000 kronor om året. Vi har även personal från 
Vändpunkten i gamla IT lokalen i kommunhuset, där vi redan i dag är trångbodda och 
personal har fått börja dela kontor samt att vi får problem vid nyanställningar när vi saknar 
arbetsplatser. Idag saknar vi ca 10 arbetsplatser i kommunhuset. 
 
Det finns bara två alternativ att välja mellan, åtgärda Vändpunkten eller planera för en  
avveckling. Om alternativet avveckling väljs så innebär det att vi måste hitta ersättnings-
lokaler för Dagverksamheten som finns kvar på Vändpunkten samt att vi måste hyra in 
kontorsmoduler och placera dessa i närheten av kommunhuset 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

Kostnadsbedömning av reparationerna på Vändpunkten beräknas till ca 6 miljoner kronor 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ca 65 000 kr/månad i förlorade hyresintäkter på Hedgården när man använder 
lägenheterna som kontor samt kostnader för drift av Vändpunkten som inte används 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
En bättre arbetsmiljö för personalen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att från investeringsprojekt 24213 – utredning GC-system inkl. Kos (med underkonton) 
anvisa 4250 tkr till investeringsprojekt ”Miljöåtgärder Pastorn 1”,  
 
att resterande 1750 tkr får täckas inom ram fastigheter tekniska reinvesteringar. 
 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-02-03 § 23. 
2. Kommunstyrelsen 2022-02-21 § 68. 

 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (MV), Eric Palmqvist 
(SD), Benny Blom (M) och Johannes Sundelin (S) i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att från investeringsprojekt 24213 – utredning GC-system inkl. Kos (med underkonton) 
anvisa 4250 tkr till investeringsprojekt ”Miljöåtgärder Pastorn 1”,  
 
att resterande 1750 tkr får täckas inom ram fastigheter tekniska reinvesteringar. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 20 
 
Delgivningar 
Dnr KS/2022:10, KS/2022:65, KS/2022:280 
 
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 

 
§ 21 
 
Motion av Lars Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Kjell 
Hansson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Krav på uppsamling på all gatusopning 
Dnr KS/2021:508 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till att uppsamlare redan finns i maskinpark.  
 
Reservation 
Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Kjell Hansson (M), Per Wahlström 
(M) och Dick Sundström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion av Lars Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Kjell 
Hansson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Krav på uppsamling på all gatusopning 
har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-07 § 96. Motionärerna 
föreslår kravställning på uppsamlare på all gatusopning med anledning av att snö och grus 
lämnas kvar på gräsmattor och gång- och cykelvägar efter snösmältning.  
 
Gatusopning sker årligen efter snösäsong upphört. Ambitionen är att ta upp all grus och 
sand som använts vid halkbekämpning under vinterväghållningstiden men problematik 
uppstår delvis med anledning av maskinella svårigheter att komma åt spåriga vägbanor, 
grus som hamnar på fastighetsmark och att avlastningsytor för snö kan vara svåra att nå.  
Uppsamling sker med uppsamlare och sopvalsar, detta är redan en del av maskinpark. 
Uppföljning sker kontinuerligt och åtgärder vidtas i de områden där brister påträffas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga.  
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att uppsamlare redan finns i maskinpark.  
 
Underlag 

1. Motion av Lars Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom 
(M), Kjell Hansson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Krav på uppsamling på 
all gatusopning. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-02-03 § 26. 
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3. Kommunstyrelsen 2022-02-21 § 69. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (M) yrkar  
 
att bifalla motionen. 
 
Mattias Liinanki (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att avslå motionen med hänvisning till att uppsamlare redan finns i maskinpark.  
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Mattias Liinankis förslag till beslut under  
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har be-
slutat i enlighet med Mattias Liinankis förslag. 
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   Utdragsbestyrkande 

 
§ 22 
 
Motion av Eric Palmqvist (SD), Rory Blom (SD) och Mia Feldenius (SD) angående säkrare 
gång- och cykelväg vid Kulleporten 
Dnr KS/2021:703 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med anledning av att trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykelvägen 
vid Kulleporten är inplanerade samt att budget är avsatt för arbetet under år 2022. 
 
Reservation 
Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD) och Rory Blom (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget lagt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion av Eric Palmqvist (SD), Rory Blom (SD) och Mia Feldenius (SD) angående säkrare 
gång- och cykelväg vid Kulleporten har inkommit under november 2021. Motionärerna  
beskriver en trafikfarlig situation vid järnvägsviadukten Kulleporten och föreslår åtgärder 
för att öka trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt även förbättrad trafiksituation för 
motorburna trafikanter.  
 
Under barmarkssäsong 2022 kommer Trafikverket att bygga om järnvägsviadukten, dvs. 
bron som i folkmun kallas Kulleporten. Gällivare kommun är involverade i arbetet och har i 
samverkan med Trafikverket sett över trafikrum i anslutning till Kulleporten. Bron går över 
Sommarvägen (tidigare Malmbergsvägen) och förbinder industriområden på båda sidor om 
järnvägen. Befintlig bro ska bytas ut i sin helhet och arbetet med utbyte av bron kommer 
att innebära att Sommarvägen hålls avstängd under ca tre månader då bron i sin helhet 
ska upprättas på plats. I och med arbetet med brobytet görs även omarbetning av 
trafikrummet under och i anslutning till bron. För att förbättra trafiksäkerheten kommer 
sektionen att breddas och ombyggda delar ska anpassas till väg och gång- och cykelbana. 
Avdelning teknik har avsatta medel i budget för arbete med genomfartsleder och GC-vägar, 
medlen återfinns i investeringsbudget, Komponentreparation av genomfartsleder och 
Upprustning GC-vägar. Utifrån detta arbete har planering gjorts inom avdelning teknik för 
att under samma period som Trafikverket arbetar med brobyte prioritera trafiksäkrande åt-
gärder i anslutning till Trafikverkets arbetsområde. Skulle förskjutning i tidsplan ske från 
Trafikverkets sida kommer avdelning teknik i den mån det är möjligt göra trafikåtgärderna 
på barmarkssäsong 2022 men vid behov även fortsätta nästkommande barmarkssäsong. 
Med anledning av ovanstående planering och pågående arbete bör motionärernas intention 
och förslag om säkrare gång- och cykelväg vid Kulleporten uppfyllas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser då medel finns avsatta för arbete.  
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Konsekvenser för barn och unga 
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga varpå deras  
åsikter inte inhämtas. De trafiksäkrande åtgärder som planeras är prioriterade främst för 
oskyddade trafikanter men även motorburna trafikanter och barn och unga återfinns inom 
båda dessa.  
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Koppling görs till Kommunplan 2021-2023, kommunfullmäktiges beslut 2020-06-08 § 86, 
och strategisk målsättning 1 där framkomlighet för trafikanter är ett mål. Vidare koppling 
görs till strategiskt mål 2 gällande attraktiva och effektiva verksamheter. I det strategiska 
målet beskrivs god ekonomisk hushållning, vilket innebär att de kommunala 
verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. I det strategiska målet 
beskrivs också att infrastruktur ska föregås av en väl genomtänkt verksamhetsplanering 
där  
funktionalitet och attraktivitet prioriteras och driftskostnader optimeras. I strategisk 
målsättning 4 finns även mål om att Gällivare kommun ska skapa trygga färdvägar för 
både barn och vuxna.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med anledning av att trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykelvägen 
vid Kulleporten är inplanerade samt att budget är avsatt för arbetet under år 2022. 
 
Underlag 

1. Motion av Eric Palmqvist (SD), Rory Blom (SD) och Mia Feldenius (SD) angående 
säkrare gång- och cykelväg vid Kulleporten.  

2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-02-03 § 27. 
3. Kommunstyrelsen 2022-02-21 § 70. 

 
Yrkande 
Eric Palmqvist (SD) yrkar  
 
att bifalla motionen. 
 
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att avslå motionen med anledning av att trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykelvägen 
vid Kulleporten är inplanerade samt att budget är avsatt för arbetet under år 2022. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Eric Palmqvists förslag mot Karl-Erik Taivalsaaris förslag till beslut  
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris förslag. 
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§ 23 
 
Motion av Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD) och Eric Palmqvist (SD) angående back-
hoppan på Dundret 
Dnr KS/2021:704 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med motivering att ägardirektiv syftar till att peka ut bolagets riktning 
på längre sikt, inte att precisera om hantering av enskilda detaljfrågor för bolaget. 
 
Reservation 
Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD) och Rory Blom (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget lagt förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Eric Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet: 
 
En av poängerna med ett kommunalt ägandeskap av en anläggning som Dundret är att  
det ger kommunen en möjlighet att påverka inriktningen för anläggningens utveckling och 
prioriteringar. Sverigedemokraternas uppfattning är att en uppfräschning av den så kallade 
”backhoppan” i enlighet med motionens intentioner ska betraktas som en del i den lång-
siktiga inriktningen för Dundret. 
 
Om detta inte är möjligt att uppnå genom ägardirektiv eller ägardialog bör Gällivare 
kommun överväga att åter förvärva denna del av Dundret och låta genomföra de i 
motionen efterfrågade upprustningssatsningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion av Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD) och Eric Palmqvist (SD) angående 
restaurering av backhoppan på Dundret har inkommit 2021-11-08. Motionärerna redogör 
för att många besöker den gamla backhoppan på Dundret för att träna i trappan upp till 
toppen och att det är ett populärt träningsmål för både motionärer och elit. Vidare att det 
är många som samtidigt rastar sina hundar under promenaden till och från trappan. 
 
Enligt motionärerna är backhoppan i ett bedrövligt skick och det finns risk för person-
skador. Vidare att en del intilliggande byggnader också är förfallna och har tilldragit sig 
vandalisering och liknande. 
 
Motionärerna uppger att det saknas hundlatriner i området vilket resulterar i olägenhet för 
alla. Enligt motionärerna parkerar de flesta som besöker backhoppan bilen just nedanför 
stugbyn/hotellet och promenerar sedan förbi Himlatorget för att ta sig till trapporna varför 
detta område är mest utsatt i detta avseende.   
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Motionärerna påtalar att då Gällivare kommun förvärvat Dundret så finns det goda 
möjligheter att utveckla anläggningen till gagn för både medborgare och turister och att 
sådan styrning av det kommunägda bolaget Dundret Gällivare Fjällanläggning AB 
exempelvis kan ske genom riktade ägardirektiv. 
 
Sverigedemokraterna Gällivare föreslår kommunfullmäktige besluta att genom ägardirektiv 
uppmana Dundret Gällivare Fjällanläggning AB att rusta upp trapporna i gamla backhoppan 
för att träning ska kunna ske säkert, att genom ägardirektiv uppmana Dundret Gällivare 
Fjällanläggning AB att inventera vilka delar av anläggningen som inte ska behållas och  
river dessa och avstädar berörda delar av området samt att genom ägardirektiv uppmana 
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB att placera ut hundlatriner i området, exempelvis vid 
parkeringen och vid backhoppans fot. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En restaurering och rivning av byggnader innebär kostnader. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Det är positivt för barn och unga med fysisk aktivitet. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Koppling kan göras till kommunens strategiska målsättning våra medborgare är stolta,  
engagerade och trivs. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med motivering att ägardirektiv syftar till att peka ut bolagets riktning 
på längre sikt, inte att precisera om hantering av enskilda detaljfrågor för bolaget. 
 
Underlag 

1. Motion 2021-11-08. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07 § 15. 
3. Kommunstyrelsen 2022-02-21 § 71. 

 
Yrkande 
Eric Palmqvist (SD) yrkar 
 
att bifalla motionen. 
 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att avslå motionen med motivering att ägardirektiv syftar till att peka ut bolagets riktning 
på längre sikt, inte att precisera om hantering av enskilda detaljfrågor för bolaget. 
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Propositionsordning  
Ordförande ställer Eric Palmqvists förslag mot Henrik Ölvebos förslag till beslut under  
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har be-
slutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag. 
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§ 24 
 
Motion av Anneli Isaksson (MV) och Fredric Olofsson (MV) angående välkomstpaket till  
nyanställda kommunarbetare inom bristyrken 
Dnr KS/2021:585 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med motivering att stöd- och utvecklingsförvaltningen arbetar med att 
inrätta inflyttningsservice inom ramen för Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen och på sikt 
erbjuda alla nyinflyttade ett välkomstpaket då det är svårt att definiera bristyrken. 
 
Reservation 
Anneli Isaksson (MV), Fredric Olofsson (MV) och Nicklas Johansson (SJVP) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Malmfältens väl har inkommit med en motion avseende välkomstpaket för nyanställda 
inom bristyrken. Syftet med välkomstpaket skulle vara att kunna konkurrera, locka och få 
människor att stanna kvar i kommunen.  
 
Under hösten 2021 har Stöd och utvecklingsförvaltningen inrättat en ny avdelning, Tillväxt 
och attraktivitet i syfte att arbeta med liknande frågor som motionärerna föreslår. Inom 
avdelningen finns beslut på att inrätta en ny funktion som ska arbeta med inflyttnings-
service.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inom ram och budget för Tillväxt och attraktivitetsavdelningen. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs. 
Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med motivering att stöd- och utvecklingsförvaltningen arbetar med att 
inrätta inflyttningsservice inom ramen för Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen och på sikt 
erbjuda alla nyinflyttade ett välkomstpaket då det är svårt att definiera bristyrken. 
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Underlag 
1. Motion. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07 § 16. 
3. Kommunstyrelsen 2022-02-21 § 72. 

 
Yrkande 
Anneli Isaksson (MV) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP) 
 
att bifalla motionen. 
 
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och David Väyrynen 
(V) i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att avslå motionen med motivering att stöd- och utvecklingsförvaltningen arbetar med att 
inrätta inflyttningsservice inom ramen för Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen och på sikt 
erbjuda alla nyinflyttade ett välkomstpaket då det är svårt att definiera bristyrken. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Anneli Isakssons m.fl. förslag mot Magnus Johanssons m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Magnus Johanssons m.fl. förslag. 
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