
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) 

2022-04-11 

 

    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 

Plats och tid 

Ajournering 

Gällivare Folkets hus, Blå Forell 
Måndag 11 april 2022 kl. 10:00 - 18:45 

 
Kl. 11:55-12:55 
Kl. 15:58-16:03, § 50 

Utses att 
justera 

Margareta Henricsson och Fredric Olofsson 

 

Justeringens plats 
och tid 

Digitalt, 2022-04-19, kl.13:00 

 

Anslagstid 

Beslutande 

Övriga deltagare 

2022-04-20—2022-05-12 
 

Enligt bifogad närvarolista. 
 

Monica Flodström, kommundirektör, §§ 37–59 
Maria Landström, kommunsekreterare, §§ 37–59 
Anneli Silverhav, nämndsekreterare, §§ 37–59 
Karin Malmfjord, Inlandskommunernas ekonomiska förening, § 46 
Christer Nordmark, ordförande Gällivare kommuns revisorer, 
§§ 43–44 
Rune Tapper och Per Selberg, IHO Organisationsutveckling AB, § 50 
Hampus Ottosson, samordningssekreterare, §§ 51–52 
Tobias Larsson, verksamhetschef, §§ 51–52 
Robin Dangoor, Nowland, § 52 

 

Underskrifter Sekreterare Paragraf §37 - §59 
 

Maria Landström 
Ordförande 

 
 

 
Justerande 

 

Justerande 

Tomas Junkka 

Margareta Henricsson 

Fredric Olofsson 
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Innehållsförteckning 
 

§ 37 4 
Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning 

§ 38 5 
Entledigande för uppdrag som styrelseledamot i Gällivare Näringsliv 

§ 39 6 
Fyllnadsval av styrelseledamot till Gällivare Näringsliv 

§ 40 7 
Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande till Matlaget i Gällivare AB 

§ 41 8 
Budgetregler 2023-2026 

§ 42 10 
Årsredovisning kommunövergripande 2021 

§ 43 12 
Information från revisorerna 

§ 44 13 
Ansvarsfrihet 2021 

§ 45 15 
Gällivare Näringsliv - Rapport 

§ 46 16 
Information från Inlandskommunernas ekonomiska förening 

§ 47 17 
Fastställande av partistöd 2022 

§ 48 19 
Uppföljning motioner 

§ 49 22 
Taxa för timtidparkering och laddning av elfordon 

§ 50 23 
Redovisning av utredning av extern part om arbetsmiljön biståndsenheten 

§ 51 25 
Överlåtelseavtal Liikavaarabacken 

§ 52 27 
Anhållan om aktieägartillskott och utökad total proprieborgen 
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  Kommunfullmäktige  
 

§ 53 30 
Interpellation av Fredric Olofsson (MV) angående Gällivare kommuns 
Samhällsskydd & Beredskap 

§ 54 31 
Interpellation av Fredric Olofsson (MV) angående lokalbefolkningens möjlighet 
och rättighet till jakt och fiske i Gällivare kommun 

§ 55 32 
Interpellation av Eric Palmqvist (SD) angående tillgängligheten till Tallbacka IP 
under försäsongen 

§ 56 33 
Delgivningar 

§ 57 34 
Interpellationer 

§ 58 35 
Motioner 

§ 59 36 
Motion av Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Kjell Hansson 
(M), Marina Eriksson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Att återupprätta 
Barn- och utbildningsnämndens ansvar för maten i skolor och förskolor 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 37 
 

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning 
Dnr KS/2022:7 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna dagordningen. 

 
Ärendebeskrivning 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 
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§ 38 
 

Entledigande för uppdrag som styrelseledamot i Gällivare Näringsliv 
Dnr KS/2018:745 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna entledigande av Jeanette Wäppling (V) för sitt uppdrag som styrelseledamot i 
Gällivare Näringsliv. 

 
Ärendebeskrivning 
Jeanette Wäppling (V) har 28 mars 2022, inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 
styrelseledamot i Gällivare Näringsliv. 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 
att godkänna entledigande av Jeanette Wäppling (V) för sitt uppdrag som styrelseledamot i 
Gällivare Näringsliv. 

 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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§ 39 
 

Fyllnadsval av styrelseledamot till Gällivare Näringsliv 
Dnr KS/2018:745 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Henrik Ölvebo (MP) till styrelseledamot i Gällivare Näringsliv. 

 
Ärendebeskrivning 
Jeanette Wäppling (V), har 28 mars 2022 inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 
styrelseledamot i Gällivare Näringsliv. 

 
Föreligger fyllnadsval. 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 
att utse Henrik Ölvebo (MP) till styrelseledamot i Gällivare Näringsliv. 

 
Yrkande 
David Väyrynen (V) yrkar 

 
att utse Henrik Ölvebo (MP) till styrelseledamot i Gällivare Näringsliv. 
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§ 40 
 

Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande till Matlaget i Gällivare AB 
Dnr KS/2018:791 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att välja Maria Åhlén (S) till ledamot för kvarvarande del av mandatperioden 2019-2022, 

 
att välja Maria Åhlén (S) till vice ordförande för kvarvarande del av mandatperioden 
2019–2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger val av ledamot och vice ordförande efter Jan-Anders Perdal (V). 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 
att välja Maria Åhlén (S) till ledamot för mandatperioden 2019-2022, 

 
att välja Maria Åhlén (S) till vice ordförande för mandatperioden 2019-2022. 

 
Yrkande 
David Väyrynen (V) yrkar 

 
att välja Maria Åhlén (S) till ledamot för kvarvarande del av mandatperioden 2019-2022, 

 
att välja Maria Åhlén (S) till vice ordförande för kvarvarande del av mandatperioden 
2019–2022. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer David Väyrynens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med David 
Väyrynens förslag. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 41 
 

Budgetregler 2023-2026 
Dnr KS/2022:111 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta budgetreglerna i sin helhet med undantag för 2023 då budgetprocessen föreslås 
flyttas till hösten, för antagande i kommunfullmäktige i november, samt 

 
att anta tidplan för ny budgetprocess 2023. 

 
Ärendebeskrivning 
För fortsatt arbete i nämnder och styrelse, beslutar kommunfullmäktige om de regler som 
skall gälla för budgetarbetet och framtagande av kommunplan. 

 
Budgetreglerna är ramverket för hur budgetarbetet skall gå till och hur den ska hanteras 
vidare efter beslut. 

 
Kommunplansdirektiven anger vilka ekonomiska förutsättningar som finns och vilka mål 
och inriktningar 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. Budgetreglerna beskriver processen och tidplan om hur budgeten ska 
tas fram och hur budgeten ska hanteras efter beslut. 

 
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 föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
att anta budgetreglerna i sin helhet med undantag för 2023 då budgetprocessen föreslås 
flyttas till hösten, för antagande i kommunfullmäktige i november, 

 
att presentera tidplan för ny budgetprocess 2023 till kommunfullmäktige 11 april 2022. 

 
Underlag 

1. Budgetregler. 
2. Kommunstyrelsen 2022-03-28 § 84. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 

Yrkande 
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M), Eric Palmqvist (SD) och 
Lars Alriksson (M) 

 
att anta budgetreglerna i sin helhet med undantag för 2023 då budgetprocessen föreslås 
flyttas till hösten, för antagande i kommunfullmäktige i november, samt 

 
att anta tidplan för ny budgetprocess 2023. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons 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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§ 42 
 

Årsredovisning kommunövergripande 2021 
Dnr KS/2022:83 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2021, 

 
att som redaktionell förändring på sidan 1, vid inledningen byta namn på rubriken till 
”Kommunstyrelsens ordförande har ordet”, 

 
att som redaktionella förändringar på sidan 2 skriva in kommunstyrelsens ordförande med 
namn och titel, 

 
att som redaktionella förändringar på sidan 5 ändra stöd- och utveckling till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att ändra till kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott och kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och 
kulturutskott. 

 
Reservation 
Anneli Isaksson (MV) och Fredric Olofsson (MV) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag. 

 
Ärendebeskrivning 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen har sammanställt kommunens räkenskaper för 2021 i 
en årsredovisning. I denna redovisning finns förslag till kompletteringsbudgetering av 
pågående investeringsobjekt till 2022 års budget. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av ej 
påbörjade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2022 års resultat-, finansierings- och 
balansbudget med motsvarande belopp. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2021. 

Underlag 
1. Sammanställning kompletteringsbudget av investeringar. 
2. Sammanställd årsredovisning för Gällivare kommun 2021. 
3. Kommunstyrelsen 2022-03-28 § 83. 
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Yrkande 
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av David Väyrynen (V), Jenny Johansson 
Jänkänpää (MP), Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP), Johannes Sundelin (S), 
Nicklas Johansson (SJVP) och Eric Palmqvist (SD) 

 
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2021, 

 
att som redaktionell förändring på sidan 1, vid inledningen byta namn på rubriken till 
”Kommunstyrelsens ordförande har ordet”, 

 
att som redaktionella förändringar på sidan 2 skriva in kommunstyrelsens ordförande med 
namn och titel, 

 
att som redaktionella förändringar på sidan 5 ändra stöd- och utveckling till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att ändra till kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott och kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och 
kulturutskott. 

 
Anneli Isaksson (MV) yrkar 

 
att avslå lagt förslag då årsredovisningen saknar en analytisk verksamhetsberättelse av 
kommunstyrelsen, i egenskap av styrelse exklusive dess utskott. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Anneli Isakssons 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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§ 43 
 

Information från revisorerna 
Dnr KS/2022:8 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att tacka för informationen. 

 
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, ordförande Gällivare kommuns 
revisorer, om att revisorerna har granskat årsredovisningen. 
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§ 44 
 

Ansvarsfrihet 2021 
Dnr KS/2022:88, KS/2022:369 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna revisionsberättelsen för år 2021, 

 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkande bevilja kommunstyrelsen, samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021-års verksamhet, 

 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkande bevilja krisledningsnämnden, samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021-års verksamhet, 

 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkande bevilja barn- och utbildningsnämnden, samt de 
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021-års verksamhet, 

 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkande bevilja socialnämnden, samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021-års verksamhet, 

 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkande bevilja miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 
samt det enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021-års verksamhet, 

 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkande bevilja överförmyndarnämnden, samt de 
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021-års verksamhet, 

 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkande bevilja E-nämnden, samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021-års verksamhet. 

 
Reservation 
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet att ge ansvarsfrihet då fullmäktige inte fick 
möjlighet att ha en debatt över de underlagen som utgjorde underlaget till beslut. 

 
Vid beslutspunkten för kommunstyrelsen anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid 
beslut: 
Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP), Karl-Erik Taivalsaari (V), 
Magnus Johansson (S), Maria Åhlén (S), Mats Rantapää (S), Lars Alriksson (M), Eric 
Palmqvist (SD), Nicklas Johansson (SJVP), Pernilla Fagerlönn (V), Mattias Liinanki (MP), 
Stefan Ovrell (MP), Steve Ärlebrand (S), Frank Öqvist (S), Margareta Henricsson (SJVP), 
Kjell Hansson (M) och Rory Blom (SD). 

 
Vid beslutspunkten för krisledningsnämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej 
vid beslut: 
Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP), Karl-Erik Taivalsaari (V), 
Magnus Johansson (S), Maria Åhlén (S), Mats Rantapää (S), Lars Alriksson (M), Eric 
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Palmqvist (SD), Nicklas Johansson (SJVP), Pernilla Fagerlönn (V), Mattias Liinanki (MP), 
Stefan Ovrell (MP), Steve Ärlebrand (S), Frank Öqvist (S), Margareta Henricsson (SJVP), 
Kjell Hansson (M) och Rory Blom (SD). 

 
Vid beslutspunkten för barn- och utbildningsnämnden anmäler följande ledamöter jäv och 
deltar ej vid beslut: 
Jenny Johansson Jänkänpää (MP), David Väyrynen (V), Nicklas Johansson (SJVP), Gerd 
Siverhall (S), Rory Blom (SD) och Rolf Häggqvist (S). 

 
Vid beslutspunkten för socialnämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid 
beslut: 
Johannes Sundelin (S), Stefan Ovrell (MP), Monica Hellström (S), Gerd Siverhall (S), 
Marina Eriksson (M), Mia Feldenius (SD) och Dagmar Nyman (MP). 

 
Vid beslutspunkten för miljö-, bygg- och räddningsnämnden anmäler följande ledamöter 
jäv och deltar ej vid beslut: 
Iris Dimitri (V), Steve Ärlebrand (S), Dagmar Nyman (MP), Per Wahlström (M), 

 
Vid beslutspunkten för E-nämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid beslut: 
Magnus Johansson (S) och Stefan Ovrell (MP). 

 
Ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer ska granska den verksamhet som bedrivs i 
styrelser och nämnder, samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamhet i kommunens 
företag. 

 
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller verksamheten. De ansvarar också för 
att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till kommunfullmäktige. 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva 
om verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. 

 
Granskningen ska utföras enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 
redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen ska genomföras med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövande. 

 
Underlag 

1. Revisionsberättelse. 
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§ 45 
 

Gällivare Näringsliv - Rapport 
Dnr KS/2022:305 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att Gällivare Näringslivs rapport redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni 
2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Gällivare Näringsliv AB rapporterar gällande stöd från Tillväxtverket samt stöd från 
Näringslivsfrämjande medel Gällivare kommun. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Koppling till kommunens strategiska mål 1, 3 och 4. 

 
Förslag till beslut 
Stöd och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Underlag 
1. Gällivare Näringsliv AB rapport. 
2. Kommunstyrelsen 2022-03-28 § 76. 
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§ 46 
 

Information från Inlandskommunernas ekonomiska förening 
Dnr KS/2022:340 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att tacka för informationen. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde information från Inlandskommunernas ekonomiska förening om 
verksamheten. 

 
Underlag 

1. Presentation. 
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§ 47 
 

Fastställande av partistöd 2022 
Dnr KS/2022:251 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utbetala partistöd för 2022 till partier representerade i 
kommunfullmäktige enligt följande; 

 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 520 075 kr 
Nya Moderaterna 258 795 kr 
Miljöpartiet de gröna 193 475 kr 
Vänsterpartiet 193 475 kr 
Sverigedemokraterna 160 815 kr 
Malmfältens Väl 95 495 kr 
Sjukvårdspartiet 95 495 kr 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger fastställande av partistöd för år 2022. Partistödet betalas ut årligen i förskott 
efter beslut i kommunfullmäktige. Bedömningen är att alla partier får fortsatt stöd utifrån 
premisser för grundstöd och mandatstöd. 
Premisserna för utbetalning av partistöd regleras i föreskriften kommunalt partistöd 
antagen av KF 20180409 § 54. Här beskrivs att partier som erhåller partistöd ska inkomma 
med en skriftlig redovisning senast 30 juni årligen, som visar hur partistöden använts. Till 
redovisningen ska även bifogas ett granskningsintyg. Utifrån detta har kommundirektörens 
stab gått igenom de senaste redovisningarna för utbetalt partistöd 2020. Efter genomgång 
kan konstateras att alla partier har lämnat in redovisning utifrån gällande regler. 

 
Förslag utbetalning av partistöd för 2022  
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 520 075 kr 
Nya Moderaterna 258 795 kr 
Miljöpartiet de gröna 193 475 kr 
Vänsterpartiet 193 475 kr 
Sverigedemokraterna 160 815 kr 
Malmfältens Väl 95 495 kr 
Sjukvårdspartiet 95 495 kr 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel finns via ansvar 15701, verksamhet 110. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Aktiva partier är en del i medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
att utbetala partistöd för 2022 till partier representerade i 
kommunfullmäktige enligt följande; 

 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 520 075 kr 
Nya Moderaterna 258 795 kr 
Miljöpartiet de gröna 193 475 kr 
Vänsterpartiet 193 475 kr 
Sverigedemokraterna 160 815 kr 
Malmfältens Väl 95 495 kr 
Sjukvårdspartiet 95 495 kr 

 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 26. 
2. Kommunstyrelsen 2022-03-28 § 93. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 48 
 

Uppföljning motioner 
Dnr KS/2022:11 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att Erbjudande en attraktiv helg för tillfälliga arbetare i Gällivare kommun, Ks/2019:717 
följs upp Q2 2022, 

 
att Inrättande av kommunalt pandemilager, Ks/2020:563 följs upp Q3 2022, 

att Krav på uppsamling på all gatusopning, Ks/2021:508 avslutas, 

att Välkomstpaket till nyanställda kommunarbetare med bristyrken, Ks/2021:585 avslutas, 
 

att Inrätta en extern och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare, Ks/2021:645 följs 
upp Q2 2022, 

 
att säkrare gång- och cykelväg vid Kulleporten, Ks 2021:703 avslutas, 

att Backhoppan på Dundret, Ks/2021:704 avslutas, 

att Inrättande av trappa för de som har svårt att ta sig ner och upp ur bassäng, 
Ks/2021:768 följs upp Q3 2022, 

 
att i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från 
socialnämnden, Ks/2021:769 följs upp Q3 2022, 

 
att Säkra vård och ekonomi i jour- och familjeverksamheten, Ks/2022:255 följs upp Q3 
2022, 

 
att i övrigt lägga redovisad förteckning över motioner till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Uppföljning motioner. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
att Erbjudande en attraktiv helg för tillfälliga arbetare i Gällivare kommun, Ks/2019:717 
följs upp Q2 2022, 

 
att Inrättande av kommunalt pandemilager, Ks/2020:563 följs upp Q3 2022, 

att Krav på uppsamling på all gatusopning, Ks/2021:508 avslutas, 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

att Välkomstpaket till nyanställda kommunarbetare med bristyrken, Ks/2021:585 avslutas, 
 

att Inrätta en extern och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare, Ks/2021:645 följs 
upp Q2 2022, 

 
att säkrare gång- och cykelväg vid Kulleporten, Ks 2021:703 avslutas, 

att Backhoppan på Dundret, Ks/2021:704 avslutas, 

att Inrättande av trappa för de som har svårt att ta sig ner och upp ur bassäng, 
Ks/2021:768 följs upp Q3 2022, 

 
att i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från 
socialnämnden, Ks/2021:769 följs upp Q3 2022, 

 
att Säkra vård och ekonomi i jour- och familjeverksamheten, Ks/2022:255 följs upp Q3 
2022, 

 
att i övrigt lägga redovisad förteckning över motioner till handlingarna. 

 
Underlag 

1. Förteckning över motioner. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 25. 
3. Kommunstyrelsen 2022-03-28 § 94. 

 
Yrkande 
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 
att Erbjudande en attraktiv helg för tillfälliga arbetare i Gällivare kommun, Ks/2019:717 
följs upp Q2 2022, 

 
att Inrättande av kommunalt pandemilager, Ks/2020:563 följs upp Q3 2022, 

att Krav på uppsamling på all gatusopning, Ks/2021:508 avslutas, 

att Välkomstpaket till nyanställda kommunarbetare med bristyrken, Ks/2021:585 avslutas, 
 

att Inrätta en extern och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare, Ks/2021:645 följs 
upp Q2 2022, 

 
att säkrare gång- och cykelväg vid Kulleporten, Ks 2021:703 avslutas, 

att Backhoppan på Dundret, Ks/2021:704 avslutas, 

att Inrättande av trappa för de som har svårt att ta sig ner och upp ur bassäng, 
Ks/2021:768 följs upp Q3 2022, 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

att i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från 
socialnämnden, Ks/2021:769 följs upp Q3 2022, 

 
att Säkra vård och ekonomi i jour- och familjeverksamheten, Ks/2022:255 följs upp Q3 
2022, 

 
att i övrigt lägga redovisad förteckning över motioner till handlingarna. 

Comfact Signature Referensnummer: 1333468



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (38) 

2022-04-11 

 

    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 49 
 

Taxa för timtidparkering och laddning av elfordon 
Dnr KS/2021:687 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ärendet tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-25 §314 att det skall införas en kostnad för att 
parkera i skolgaraget i Kunskapshuset. Ärendet har varit till Fullmäktige 2022-01-31 § 7 
Där man beslutade att återremittera ärendet då informationen om kunskapshusets 
skolgaragets taxor är otydlig. 

 
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 avgiften för korttidsparkering de första 2 timmarna är gratis, därefter 12 kronor/timme, 
avgiften gäller alla veckans dagar och dygnet runt, 

 
att de med månadskort som gäller vardagar mellan 07.00-17.00 skall betala parkerings- 
avgift övrig tid enligt gällande taxa, 12 kronor/timme, 

 
att laddning av elfordon i skolgaraget, energiavgift 3 kronor per kilowatt samt 
parkeringsavgift 12 kronor/timme. Parkeringsavgiften första 2 timmarna är gratis, därefter 
enligt 
gällande taxa för parkeringsavgift, 

 
att laddning av elfordon på övriga kommunala laddstationer är 3 kronor per kilowatt. 

 
Underlag 

1. Nytt förslag till taxa. 
2. Tidigare taxa. 
3. Kommunfullmäktige 2022-01-31 § 7. 
4. Kommunstyrelsen 2022-03-28 § 102. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 50 
 

Redovisning av utredning av extern part om arbetsmiljön biståndsenheten 
Dnr KS/2021:795 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ärendet återremitteras då det inte är berett utan förslag till beslut har presenterats 
först under pågående sammanträde i strid med beredningskravet. 

 
Protokollsanteckning 
Eric Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet: 

 
Sverigedemokraterna vill understryka vikten av att Gällivare kommun i egenskap av 
arbetsgivare utan dröjsmål initierar arbetet med att förbättra situationen och arbetsmiljön 
för socialtjänstens medarbetare. 

 
Ajournering 
Kl. 15:58-16:03. 

 
Ärendebeskrivning 
Vision, Akademikerförbundet SSR och Kommunal har inkommit med en framställan enligt 
6 kap 6§ arbetsmiljölagen gällande arbetsmiljön inom socialförvaltningen biståndsenheten. 
Kommunfullmäktiges ordförande, Kommunstyrelsens ordförande och Socialnämndens 
ordförande har gett kommundirektören i uppdrag att anlita en extern och oberoende 
expertis för att skyndsamt utreda frågeställningarna som lyfts i framställan från 
fackförbunden. Utredningen har genomförts av IOH organisationsutveckling AB. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 28 mars att uppdra till IOH organisationsutveckling AB att 
muntligt redovisa utredningen till kommunfullmäktige. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
I förlängningen kan en dålig arbetsmiljö inom biståndsenheten skapa konsekvenser för 
barn och unga. Risken är att vi kan förlora kompetens inom området. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. 
Våra verksamheter är effektiva och attraktiva. 

 
Underlag 

1. Kommunstyrelsen 2022-03-28 § 89. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 
 

Yrkande 
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lena Lindberg (S), Jeanette Wäppling (V), 
Henrik Ölvebo (MP) och Johannes Sundelin (S) 

 
att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att bereda ett ärende med utgångspunkt av IOH:s 
utredning och förslag, samt 

 
att kommunstyrelsen återkommer med förslag till kommunfullmäktige i augusti 2022. 

 
Lars Alriksson (M) yrkar 

 
att beslut inte tas vid dagens sammanträde. 

 
Eric Palmqvist (SD) yrkar 

 
att ärendet återremitteras då det inte är berett utan förslag till beslut har presenterats 
först under pågående sammanträde i strid med beredningskravet. 

 
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. 
Ordförande ställer Eric Palmqvists 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 Eric 
Palmqvists förslag. 

 
Votering verkställs medelst upprop. 

 
Omröstningsresultat 
Ja: 24 

 
Nej: 14 

 
Frånvarande: 1 

 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige genom minoritetsåterremiss beslutat enligt Erick 
Palmqvists yrkanden om att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 51 
 

Överlåtelseavtal Liikavaarabacken 
Dnr KS/2022:318 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna de två överlåtelseavtalen. 

 
Jäv 
Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP) och Maria Åhlén (S) anför 
jäv och deltar inte vid beslut. 

 
Deltar ej vid beslut 
Mats Rantapää (S) och David Väyrynen (V) deltar ej vid beslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB har tecknat två avtal med samma aktör om över- 
låtelse av Liikavaarabacken. Anledningen till att Liikavaarabacken först avstyckas i två 
delar och sedan försäljs till samma aktör är att det möjliggör för ett starkare återtagande 
förbehåll utan att det påverkar aktörens möjlighet att söka lagfart i allt för stor 
utsträckning. På så sätt försäkrar sig bolaget om att marken bebyggs. 

 
Försäljningen uppgår till totalt 9,3 Mkr. 

 
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB inhämtar i enlighet med kommunallagen 
Kommunfullmäktiges ställningstagande. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända ekonomiska konsekvenser för Gällivare kommun. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Barnbacken kommer flyttas innan byggnation påbörjas. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Genom att möjliggöra byggnation och därmed ett beredare besöksunderlag ökar 
anläggningens möjligheter att ha längre öppettider och förbättra sin produkt. Detta bidrar 
till en effektivare och attraktivare anläggning, i vilket i sin tur bidrar till stolta och 
engagerade medborgare som trivs. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna de två överlåtelseavtalen. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 

Underlag 
1. Överlåtelseavtal Fas1. 
2. Bilaga 1.1 Fas1. 
3. Överlåtelseavtal Fas2. 
4. Bilaga 1.1 Fas2. 
5. Kommunstyrelsen 2022-03-28 § 85. 

 
Yrkande 
Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M), Nicklas Johansson 
(SJVP), Magnus Johansson (S), Mattias Liinanki (MP), Karl-Erik Taivalsaari (V), Anneli 
Isaksson (MV), Johannes Sundelin (S), Steve Ärlebrand (S), Iris Dimitri (V) och Lena 
Lindberg (S) 

 
att godkänna de två överlåtelseavtalen. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 52 
 

Anhållan om aktieägartillskott och utökad total proprieborgen 
Dnr KS/2022:332 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att återremittera ärendet då det önskas en tydligare redogörelse och sammanställning av 
kostnaderna för såväl kommunfinansierade verksamhetslokaler m.m. som de som 
finansieras genom samverkansavtalet. 

 
Jäv 
Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V) och Henrik Ölvebo (MP) anför jäv och deltar 
inte vid beslut. 

 
Protokollsanteckning 
Eric Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet: 

 
Sverigedemokraterna önskar en tydligare redovisning av hur de medel som tillfaller 
Dundret fjällanläggning AB genom markförsäljningar i Liikavaarabacken kommer att nyttjas 
för nödvändiga investeringar i fjällanläggningen. 

 
Sverigedemokraterna anser att ett beslut måste föregås av att fler intressenter tillåts 
presentera sina förslag för likvärdiga satsningar på Dundret. 

 
Ärendebeskrivning 
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB har den 16 mars 2022 inkommit med en hemställan 
om aktieägartillskott om 30 Mkr och en utökad kommunalborgen om 120 Mkr. 

 
Anledningen härtill är att möjliggöra för externa investeringar i byggnation av 
bostadsrätter, hotell och stughotell. Det finns i dagsläget två externa aktörer som avser att 
bygga, ett krav är dock att Gällivare kommun som ägare till Dundret säkrar anläggningens 
framtid och möjliggör de investeringar som behöver genomföras för att de planerade 
byggnationerna ska vara möjliga. 

 
Totalt avses det att byggas mellan 3000 till 4000 varma bäddar de närmsta åtta åren. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Rörelsekapitalet minskas med 30 Mkr. Dundret Gällivare Fjällanläggning AB:s framtid 
säkras och framtida avkastning från bolaget i form av vinst möjliggörs. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Genom att möjliggöra byggnation av bostadsrätter, hotell och stughotell säkras Dundret 
Gällivare Fjällanläggning AB:s framtid och då också barn och ungas tillgång till 
skidaktiviteter. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 

Koppling till kommunens strategiska mål 
Genom att möjliggöra byggnation och satsningar i verksamheten blir verksamheten 
effektivare och attraktivare. Med den resultatpåverkan som investeringarna förväntas ha, 
har skidanläggningen i framtiden möjlighet att ha öppet längre och skapa en bättre 
produkt. Vilket bidrar till stolta och engagerade medborgare som trivs. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
att ur rörelsekapitalet anvisa 30 Mkr till konto 1321, ansvar 80 som ett villkorat 
aktieägartillskott, 

 
att utställa en bindande fordran på Dundret Gällivare fjällanläggning AB gentemot Gällivare 
kommun på beviljat belopp, 

 
att besluta såsom för egen skuld, ingå borgen för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 240 mnkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

 
Underlag 

1. Hemställan aktieägartillskott. 
2. Resultatprognos 2022-2032. 
3. Presentation av resultatprognos. 
4. Kommunstyrelsen 2022-03-28 § 86. 

 
Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Magnus Johansson (S), Steve 
Ärlebrand (S), Stefan Ovrell (MP), Nicklas Johansson (SJVP), Mattias Liinanki (MP), Lena 
Lindberg (S), Johannes Sundelin (S), i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 
att ur rörelsekapitalet anvisa 30 Mkr till konto 1321, ansvar 80 som ett villkorat 
aktieägartillskott, 

 
att utställa en bindande fordran på Dundret Gällivare fjällanläggning AB gentemot Gällivare 
kommun på beviljat belopp, 

 
att besluta såsom för egen skuld, ingå borgen för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 240 mnkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

 
Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Anneli Isaksson (MV) 

 
att återremittera ärendet då det önskas en tydligare redogörelse och sammanställning av 
kostnaderna för såväl kommunfinansierade verksamhetslokaler m.m. som de som 
finansieras genom samverkansavtalet. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 

Kjell Hansson (M) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) 
 

att avslå förslag till beslut. 
 

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. 
Ordförande ställer Eric Palmqvists 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 Eric 
Palmqvists förslag. 

 
Votering verkställs medelst upprop. 

 
Omröstningsresultat 
Ja: 20 

 
Nej: 11 

 
Frånvarande: 8 

 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige genom minoritetsåterremiss beslutat enligt Eric 
Palmqvists yrkanden om att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. 
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  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 53 
 

Interpellation av Fredric Olofsson (MV) angående Gällivare kommuns Samhällsskydd & 
Beredskap 
Dnr KS/2022:314 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni. 

 
Ärendebeskrivning 
Fredric Olofsson (MV) har 7 mars 2022, inkommit med en interpellation angående Gällivare 
kommuns samhällsskydd & beredskap. 

 
Underlag 

1. Interpellation. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 54 
 

Interpellation av Fredric Olofsson (MV) angående lokalbefolkningens möjlighet och rättighet 
till jakt och fiske i Gällivare kommun 
Dnr KS/2022:316 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni. 

 
Ärendebeskrivning 
Fredric Olofsson (MV) har 7 mars 2022 inkommit med en interpellation angående 
lokalbefolkningens möjlighet och rättighet till jakt och fiske i Gällivare kommun. 

 
Underlag 

1. Interpellation. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 55 
 

Interpellation av Eric Palmqvist (SD) angående tillgängligheten till Tallbacka IP under 
försäsongen 
Dnr KS/2022:315 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni. 

 
Ärendebeskrivning 
Eric Palmqvist (SD) har 7 mars 2022 inkommit med en interpellation angående 
tillgänglighet till Tallbacka IP under försäsongen. 

 
Underlag 

1. Interpellation. 
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    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 56 
 

Delgivningar 
Dnr KS/2022:10, KS/2022:41 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att delgivningarna tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni. 

 
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (38) 

2022-04-11 

 

    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 57 
 

Interpellationer 
Dnr KS/2022:13 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ärendet tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid kallelsens utskick föreligger inga inlämnade interpellationer. 

Comfact Signature Referensnummer: 1333468



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (38) 

2022-04-11 

 

    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 58 
 

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 Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) – Inrättande av tjänst för 
funktionshinderfrågor inom Gällivare kommun. KS/2022:403. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (38) 

2022-04-11 

 

    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 
 

§ 59 
 

Motion av Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Kjell Hansson (M), 
Marina Eriksson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Att återupprätta Barn- och 
utbildningsnämndens ansvar för maten i skolor och förskolor 
Dnr KS/2021:510 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att motionen tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni. 

 
Ärendebeskrivning 
Motion inkom 2021-06-07 från ledamöter i moderata samlingspartiet i Gällivare. 
Motionärerna redogör för att budgetansvaret för mat i skolor och förskolor nyligen har förts 
över från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens samhällsbyggnads- och 
teknik-utskott samt att detta innebär att maten är en fri nyttighet för barn- och 
utbildningsnämnden. Enligt motionärerna är det mycket märkligt och ett feltänk av 
Gällivare kommun ta bort incitamentet för skolor och förskolor till att minska matsvinnet, 
minska kommunala kostnader för maten och inte minst ett felsteg på vägen till att skapa 
det hållbara samhället. Motionärerna föreslår att budgetposten för maten i skolan och 
förskolor återförs till barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 

 
Synpunkter från barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen 
Synpunkter är inhämtade från förvaltningschef vid barn- och utbildningsförvaltningen samt 
kostchef vid samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. Dessa är inte negativa till att 
budgetpost för mat i skolor och förskolor återförs till barn- och utbildningsnämnden. Vidare 
att eftersom hanteringen av budget ser olika ut i de olika verksamheterna som kostenheten 
arbetar med föreslås att en utredning genomförs innan budgetposten återförs. Detta för att 
se vad bästa modellen för en effektiv kosthantering och budgetarbete inom området är. 

 
Remiss är även skickad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande, inget svar har 
inkommit. 

 
Kostutredning 
Kommunen har en pågående kostutredning för att se över hela kommunens kostorganisa- 
tion. Det bedöms att frågan avseende intentionen i motionen lämpligen hanteras i 
kostutredningen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Barn och unga påverkas inte av var budgetposten är. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (38) 

2022-04-11 

 

    Utdragsbestyrkande 

 

 

  Kommunfullmäktige  
 

Koppling till kommunens strategiska mål 
Ärendet kan kopplas till det strategiska målet våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen med motivering att kostutredningen har pekat ut färdriktningen och 
intentionen i motionen hanteras i den fortsatta processen. 

 
Underlag 

1. Motion. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 38. 
3. Kommunstyrelsen 2022-03-28 § 101. 
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
Datum: 2022-04-11 
Ärenden: §37 - §59 

 

 

 
N = Närvarande A = Avstår röst 
F = Frånvarande 
T = Tjänstgörande 

Omröstningar 

§ 50 § 52 § § 
ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 
Lars Alriksson, Jäv § 44 (KS,KLN) M N  X  X     

Kjell Hansson, Jäv § 44 (KS,KLN) M N  X  X     

Eva Alriksson M F         

Monika Nordvall Hedström, kl. 10.00-16.15, §§ 
37-48, 50 

M N  X       

Marina Eriksson, Jäv § 44 (Soc) M N  X  X     

Benny Blom M F         

Per Wahlström, Jäv § 44 (MBR) M N  X  X     

         

Birgitta Larsson, Jäv §§ 44 (KS,KLN), 51-52 S N X        

Magnus Johansson, Jäv § 44 (KS,KLN, E-nämnd) S N X  X      

Maria Åhlén,kl. 10.00-17.15 §§ 37-48, 50. Jäv §§ 44 
(KS,KLN), 51 

S N X        

Tomas Junkka S N X  X      

Lena Lindberg S N X  X      

Roland Axelsson S F X        

Helena Lillbro S F         

Johannes Sundelin, Jäv § 44 (Soc) S N X  X      

Anna Burman S F         

Elin Näslund S F         

Ulf Normark S F         

Gerd Siverhall, Jäv § 44 (BoU, Soc) S N X  X      

Tony Normark S F         

Gunnel Eriksson S N X  X      

Mats Rantapää, kl. 10.35-17.15 §§43-48, 50. Jäv § 
44 (KS,KLN) 

S N X        
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
Datum: 2022-04-11 
Ärenden: §37 - §59 

 

 

 
N = Närvarande A = Avstår röst 
F = Frånvarande 
T = Tjänstgörande 

Omröstningar 

§ 50 § 52 § § 
ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 
         

Jeanette Wäppling, Jäv § 44 (KS,KLN), 51-52 V N X        

Karl-Erik Taivalsaari, Jäv § 44 (KS,KLN) V N X  X      

Pernilla Fagerlönn, Jäv § 44 (KS,KLN) V N X  X      

David Väyrynen, §§ 37-48, 50, 53-59. Jäv § 44 
(BoU) 

V N X        

Jan-Anders Perdal V F         

         

Henrik Ölvebo, kl. 10.00-18.40, §§ 37-48, 50. Jäv §§ 
44 (KS,KLN), 51-52 

MP N X        

Sanna Nilsson Ylitalo MP F         

Mattias Liinanki, Jäv § 44 (KS,KLN) MP N X  X      

Dagmar Nyman, Jäv § 44 (Soc, MBR) MP N X  X      

Stefan Ovrell, Jäv § 44 (KS, KLN, E-nämnd) MP N X  X      

         

Eric Palmqvist, Jäv § 44 (KS, KLN) SD N  X  X     

Mia Feldenius, Jäv § 44 (Soc) SD N  X  X     

Rory Blom, Jäv § 44 (KS, KLN, BoU) SD N  X  X     

         

Margareta Henricsson, Jäv § 44 (KS, KLN) SJVP N  X X      

Nicklas Johansson, Jäv § 44 (KS, KLN, BoU) SJVP N  X X      

         

Fredric Olofsson MV N  X  X     

Bror Wennström MV F         

Comfact Signature Referensnummer: 1333468



3 

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
Datum: 2022-04-11 
Ärenden: §37 - §59 

 

 

 
N = Närvarande A = Avstår röst 
F = Frånvarande 
T = Tjänstgörande 

Omröstningar 

§ 50 § 52 § § 
ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 
Per-Åke Liljergren, ers. Monika Nordvall Hedström 
kl. 16.15-18.45, §§ 49, 51–59 

M T    X     

Kjell-Åke Andersson, ers. Benny Blom 13.00-18.45 
§§ 43-59 

M T  X  X     

Jon Sandin M F         

Dick Sundström, ers. Eva Alriksson kl. 10.00-17.30, 
§§ 37-48, 50-51 

M T  X       

         

Clary Persson S F         

Steve Ärlebrand, ers. Roland Axelsson. Jäv § 44 (KS, 
KLN, MBR) 

S T X  X      

Rolf Häggkvist, ers. Helena Lillbro. Jäv § 44 (BoU) S T X  X      

Birgitta Heldeskog S F         

Frank Öqvist, ers. Anna Burman. Jäv § 44 (KS, KLN) S T X  X      

Monica Hellström, ers. Elin Näslund S T X  X      

Stefan Ersholm S F         

Roland Bergström S F         

         

Iris Dimitri, ers. Jan-Anders Perdal. Jäv § 44 (MBR) V T X  X      

Johannes Reinfors, ej. tjg. ers. §§ 37-50, 53-59. Ers. 
Jeanette Wäppling §§ 51-52 

V T   X      

Ove Haarala V F         

         

Jenny Johansson Jänkänpää, ers. Sanna Nilsson 
Ylitalo. Jäv § 44 (BoU) 

MP T X  X      

Hanna Falksund MP F         

Sara Ölvebo MP F         

         

Stig Nordqvist SJVP F         

Torbjörn Sandin SJVP F         
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
Datum: 2022-04-11 
Ärenden: §37 - §59 

 

 

 
N = Närvarande A = Avstår röst 
F = Frånvarande 
T = Tjänstgörande 

Omröstningar 

§ 50 § 52 § § 
ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ersättare 
         

Gun Isaxon, ej. tjg. ers. MV N         

Anneli Isaksson, ers. Bror Wennström MV T  X  X     

OMRÖSTNINGSRESULTAT: 24 14 20 11     

 1 från- 
varande 

8 från- 
varande 
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