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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
 
 
Ajournering 
 
 

Gällivare Folkets hus, Blå Forell 
Måndag 13 juni 2022 kl.  10:00 - 18:10 
 
Kl. 12:05-13:30 
Kl. 17:11-17:14, § 75 

Utses att  
justera 
 

Marina Eriksson och Margareta Henricsson 

Justeringens plats 
och tid 

Förvaltningsbyggnaden, 15 juni 2022, kl.10:00  
 
 

Anslagstid 
 
Beslutande 
 
Övriga deltagare 
 

2022-06-16—2022-07-08  
 
Enligt bifogad närvarolista. 
 
Monica Flodström, kommundirektör, §§ 60–85 
Maria Landström, kommunsekreterare, §§ 60–85 
Hampus Ottosson, samordningssekreterare, §§ 60–85 
Roger Hansson, VD Gällivare Näringsliv, § 61 
Christer Nordmark, ordförande Gällivare kommuns revisorer, § 62 
Sofie Vesterlund, centralekonom, § 69 
Johannes Sundelin, ordförande socialnämnden, § 70 
 
 

Underskrifter Sekreterare  
________________________ 
Maria Landström 

Paragraf §60 - §85  

 Ordförande  
________________________ 
Tomas Junkka 

 Justerande 
 
 
Justerande 

 
________________________ 
Marina Eriksson 
 
________________________ 
Margareta Henricsson 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
Innehållsförteckning 
 
§ 60 4 

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning 

§ 61 5 
Gällivare Näringsliv - Rapport 

§ 62 6 
Information från revisorerna 

§ 63 7 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige 

§ 64 8 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 

§ 65 9 
Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnden) 

§ 66 10 
Entledigande av ersättare i socialnämnden 

§ 67 11 
Entledigande av ombud  i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige 

§ 68 12 
Val av borgerlig begravningsförrättare 

§ 69 13 
Dundret Gällivare fjällanläggning AB Anhållan om aktieägartillskott och utökad 
total  proprieborgen, efter återremiss 

§ 70 16 
Uppföljning av arbete med att ta fram en länsgemensam plan för 
suicidprevention 

§ 71 18 
Interpellation av Fredric Olofsson (MV) angående Gällivare kommuns 
Samhällsskydd &  Beredskap 

§ 72 19 
Interpellation av Fredric Olofsson (MV) angående lokalbefolkningens möjlighet 
och rättighet till jakt och fiske i Gällivare kommun 

§ 73 20 
Interpellation av Eric Palmqvist (SD) angående tillgängligheten till Tallbacka IP 
under försäsongen 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

§ 74 21 
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 

§ 75 23 
Taxa för timtidparkering och laddning av elfordon 

§ 76 27 
VA-plan för Gällivare kommun 

§ 77 29 
Redovisning av medborgarinitiativ 2021 

§ 78 30 
Upphävande av kommunfullmäktiges beslut avseende vägnamn Tjautjasjaure 

§ 79 32 
Begäran om aktieägartillskott Inlandsbanan AB 

§ 80 34 
Delgivningar 

§ 81 35 
Interpellationer 

§ 82 36 
Motioner 

§ 83 37 
Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Per Wahlström (M), Marina 
Eriksson (M), Benny Blom (M), Monika Nordvall-Hedström (M), Lars Alriksson (M) 
och Dick Sundström (M) angående att genom analys av avloppsvattnet, fastställa 
hur omfattande bruket av droger är i Gällivare kommun 

§ 84 39 
Motion av Benny Blom (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), 
Eva  Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Dick Sundström (M) och Per Wahlström 
(M) angående  att inrätta en extern och oberoende mottagarfunktion för 
visselblåsare 

§ 85 41 
Motion av Benny Blom (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), 
Eva  Alriksson (M), Lars Alriksson (M) och Per Wahlström (M) angående att i 
enlighet med  offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen 
från socialnämnden 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 60 
 
Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning 
Dnr KS/2022:7 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna dagordningen med följande förändring: 
 
att lyfta ut ärende 3 – Information om samhällsomvandlingen pga. att föredragande fått 
akut förhinder. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 61 
 
Gällivare Näringsliv - Rapport 
Dnr KS/2022:305 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Gällivare Näringsliv AB rapporterar gällande stöd från Tillväxtverket samt stöd från  
Näringslivsfrämjande medel Gällivare kommun.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 11 april 2022 att Gällivare Näringslivs rapport redovisas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni 2022. 
 
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. 
3. Kommunfullmäktige 2022-04-11 § 45. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 62 
 
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. 
 
Underlag 

1. Granskningar. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 63 
 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige 
Dnr KS/2018:773 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som ledamot i  
kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Jan-Anders Perdal (V), har 4 april 2022 inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som ledamot i  
kommunfullmäktige. 
 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 64 
 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 
Dnr KS/2018:774 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som ledamot i  
kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Ärendebeskrivning 
Jan-Anders Perdal (V), har 2 maj 2022 inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som ledamot i  
kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 65 
 
Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnden) 
Dnr KS/2018:778 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V), från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnden). 
 
Ärendebeskrivning 
Jan-Anders Perdal (V), har 2 maj 2022 inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnden). 
 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V), från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnden). 
  
Underlag 

1. Avsägelse. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 66 
 
Entledigande av ersättare i socialnämnden 
Dnr KS/2018:801 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som ersättare i  
socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Jan-Anders Perdal (V), har 2 maj 2022 inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 
ersättare i socialnämnden. 
 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som ersättare i  
socialnämnden. 
 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 67 
 
Entledigande av ombud  i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige 
Dnr KS/2018:782 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som ombud i  
Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Jan-Anders Perdal (V), har 2 maj 2022 inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 
ombud i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som ombud i  
Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige. 
 
Underlag 

1. Avsägelse. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 68 
 
Val av borgerlig begravningsförrättare 
Dnr KS/2018:742 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja Stefan Kostenniemi (S), till borgerlig begravningsförrättare för resterande del av 
mandatperioden 2019–2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger val av borgerlig begravningsförrättare. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att välja Stefan Kostenniemi (S), till borgerlig begravningsförrättare för resterande del av 
mandatperioden 2019–2022. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 69 
 
Dundret Gällivare fjällanläggning AB Anhållan om aktieägartillskott och utökad total  
proprieborgen, efter återremiss 
Dnr KS/2022:332 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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. 
 
Jäv 
Jeanette Wäppling (V), Birgitta Larsson (S), Henrik Ölvebo (MP) och Maria Åhlén (S) anför 
jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 
 
Deltar ej 
David Väyrynen (V) och Mia Feldenius (SD) deltar inte vid beslut. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Dick Sundström (M), Benny 
Blom (M), Kjell Hansson (M), Anneli Isaksson (MV) och Fredric Olofsson (MV) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
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. För att möjliggöra investeringar av dessa externa aktörer så behöver Gällivare 
kommun som ägare till Dundret säkrar anläggningens framtid och tillse att bolaget har 
möjlighet att investera i byggnation av den infrastruktur som behövs.  
 
Totalt avses det att byggas mellan 3000 till 4000 varma bäddar de närmsta åtta åren.  
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 11 april med följande yrkande: 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

”att återremittera ärendet då det önskas en tydligare redogörelse och sammanställning av 
kostnaderna för såväl kommunfinansierade verksamhetslokaler mm. som de som 
finansieras genom samverkansavtalet.” 
 
Ärendet har därefter kompletteras med utredning avseende det kommunala lånebehovet de 
närmsta åren och det kommunala låneutrymmet.  
 
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 skidaktivi-
teter.  
 
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. Utredning Förfrågan om Kommunal borgen. 
5. Kommunfullmäktige 2022-04-11 § 52. 
6. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 129. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Karl-Erik Taivalsaari (V), Johannes  
Sundelin (S), Lena Lindberg (S), Mattias Liinanki (MP), Niklas Johansson (SJVP), Steve  
Ärlebrand (S) och Iris Dimitri (V) 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. 
 
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M), Anneli Isaksson (MV), 
Benny Blom (M) och Kjell Hansson (M) 
 
att avslå förslag till beslut. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Magnus Johansson m.fl. förslag mot Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Magnus Johanssons m.fl. förslag. 
 
Votering  
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar i enlighet med Magnus Johanssons m.fl. förslag röstar Ja. 
 
Den som yrkar i enlighet med Lars Alriksson m.fl. förslag röstar Nej.  
 
Efter företaget upprop finner ordföranden att 20 Ja-röster och 8 Nej-röster har avgetts. 
Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Magnus  
Johanssons m.fl. förslag 
 
Votering  
Voteringslista bilägges protokollet. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 70 
 
Uppföljning av arbete med att ta fram en länsgemensam plan för suicidprevention 
Dnr KS/2022:414 
 
  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med behandling av ”Motion av Paula Palmqvist (SD), Eric Palmqvist (SD), Mia 
Feldenius (SD) och Rory Blom (SD) angående kommunal handlingsplan för suicidprevention 
Dnr KS/2020:673” beslutade kommunfullmäktige att en uppföljning av arbete med att ta 
fram en länsgemensam plan för suicidprevention skulle genomföras. 
 
Arbetet inom ramen för den länsgemensam handlingsplanen (Länsgemensam plan för  
arbetet mot psykiskohälsa) leds av kommunförbundet Norrbottenskommuner. Planen för 
arbetet är beslutat av styrgruppen och arbetet pågår enligt den bifogade planen. I detta 
arbetet är Suicidprevention 1 av 4 prioriterade områden och en viktig del i detta 
prioriterade område är att ta fram en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 
Grundstruktur för denna plan är utarbetad. Arbetsutkast av hela planen är klart och 
delrapport kommer ske till politiska samverkansberedningen den 17 augusti 2022. Färdig 
plan beaktat interna arbetsordningar beräknas vara klar för beslut i i slutet av oktober 
månad 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20021-12-13 att Gällivare kommuns arbete med Läns-
gemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbotten 2021–2025 utvärderas 
och redovisas för kommunfullmäktige i juni 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 maj att lämna ärendet utan eget förslag till 
beslut till kommunstyrelsens sammanträde 23 maj. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett proaktivt arbete för att minska psykisk ohälsa och arbete med suicidprevention skapar 
bättre förutsättningar för individen. Forskning och evidens visar tydligt att tidiga insatser 
också är samhällsekonomiskt bra.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Arbetet mot psykiskohälsa och arbetet med suicidprevention kan med största sannolikhet 
ge positiv effekt för barn och unga i kommunen. Allt arbete för att stärka folkhälsan ger 
kommunen bättre förutsättningar att gå från reaktiva insatser till proaktiva insatser.  
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Arbetet mot psykiskohälsa och arbetet med suicidprevention kan kopplas och ge positiv 
effekt på samtliga 4 strategiska mål.  
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 216. 
2. Handlingsplan UPH 2022 slutgiltig redovisning KF. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-05 § 49. 
4. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 137. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 71 
 
Interpellation av Fredric Olofsson (MV) angående Gällivare kommuns Samhällsskydd &  
Beredskap 
Dnr KS/2022:314 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Fredric Olofsson (MV) har 7 mars 2022, inkommit med en interpellation angående Gällivare 
kommuns samhällsskydd & beredskap. 
 
Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde av kommunstyrelsens ordförande  
Birgitta Larsson (S). 
 
Underlag 

1. Interpellation. 
2. Kommunfullmäktige 2022-04-11 § 53. 
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Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 72 
 
Interpellation av Fredric Olofsson (MV) angående lokalbefolkningens möjlighet och rättighet 
till jakt och fiske i Gällivare kommun 
Dnr KS/2022:316 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Fredric Olofsson (MV) har 7 mars 2022 inkommit med en interpellation angående 
lokalbefolkningens möjlighet och rättighet till jakt och fiske i Gällivare kommun. 
 
Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde av kommunstyrelsens ordförande  
Birgitta Larsson (S). 
 
Underlag 

1. Interpellation. 
2. Kommunfullmäktige 2022-04-11 § 54. 
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§ 73 
 
Interpellation av Eric Palmqvist (SD) angående tillgängligheten till Tallbacka IP under 
försäsongen 
Dnr KS/2022:315 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 augusti. 
 
Ärendebeskrivning 
Eric Palmqvist (SD) har 7 mars 2022 inkommit med en interpellation angående 
tillgänglighet till Tallbacka IP under försäsongen. 
 
Underlag 

1. Interpellation. 
2. Kommunfullmäktige 2022-04-11 § 55. 
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§ 74 
 
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 besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 augusti. 
 
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 
teknikutskott 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 kost-
utredningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Barn och unga påverkas inte av var budgetposten är. 
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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. 
4. Kommunfullmäktige 2022-04-11 § 59. 
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§ 75 
 
Taxa för timtidparkering och laddning av elfordon 
Dnr KS/2021:687 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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 kwh 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 kwh. 
 
Ajournering 
Kl. 17:11-17:14 
 
Reservation 
Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Benny Blom (M), Kjell Hansson 
(M), Dick Sundström (M), Mia Feldenius (SD), Anneli Isaksson (MV) och Fredric Olofsson 
(MV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
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 skol-
garagets 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.  
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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. 
5. Kommunfullmäktige 2022-04-11 § 49. 

 
Yrkande 
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP), Jeanette Wäppling 
(V) i enlighet kommunstyrelsens förslag 
 
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 kwh 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 kwh. 
 
Anneli Isaksson (MV) yrkar 
 
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 inte skall betala någon parkeringsavgift dvs. 12 kr/tim, under 
skolgaragets öppettider, 
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att laddning av elfordon i skolgaraget, energiavgift 3 kronor per kwh 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 kwh. 
 
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) 
 
att avgiften för korttidsparkering i skolgaraget i Kunskapshuset ska vara 12 kr/timme.  
Avgiften gäller alla veckans dagar och dygnet runt, 
 
att de med månadskort som gäller vardagar mellan 07:00-20:00, skall betala 
parkeringsavgift övrig tid enligt gällande taxa, 12 kr/timme, 
 
att laddning av elfordon i Skolgaraget, energiavgift 3 kr/kwh samt parkeringsavgift  
12 kr/timme, 
 
att laddning av elfordon på övriga kommunala laddstationer är 3 kr/kwh, 
 
att delegera till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott att hantera laddningstaxa vid 
större prisförändringag på el. 
 
Mia Feldenius (SD) yrkar 
 
att avgiften för korttidsparkering fastställs till 10 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 10 kronor/timme, 
 
att laddning av elfordon i Skolgaraget, energiavgift 3 kronor per kwh samt parkeringsavgift 
10 kronor/timme, 
 
att laddning av elfordon på övriga kommunala laddstationer är 3 kronor per kwh, 
 
att möjlighet till långtidsparkering, exempelvis vecko- eller veckoslutsparkering och taxa 
för detta ska utredas. 
 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar 
 
Enligt Magnus Johanssons m.fl. förslag 
 
Enligt Anneli Isaksson förslag 
 
Enligt Lars Alrikssons m.fl. förslag 
 
Enligt Mia Feldenius förslag 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Magnus Johanssons m.fl. förslag. 
 
 
 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  27  (42) 
   
 
 

2022-06-13  
   

 
 

   
  

 

Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 76 
 
VA-plan för Gällivare kommun 
Dnr KSst/2020:589 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet, för att revidera tidplan utifrån Länsstyrelsens föreläggande  
gällande VA Vassara. 
 
Ärendebeskrivning 
En kommun har planeringsansvar för hela kommunens VA-försörjning, det vill säga 
dricksvatten, spillvatten, dag- och dränvatten, både inom och utanför det kommunala 
verksamhetsområdet. I dagsläget står Gällivare kommun i, och inför, strukturella 
samhällsförändringar och andra utmaningar som bland annat kommer innebära stora 
investeringar för att åstadkomma och bevara en hållbar VA-försörjning för befintlig och 
framtida bebyggelse. Därför är en strategisk och långsiktig VA-planering ett viktigt verktyg 
för att synliggöra problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta befintliga 
och kommande utmaningar. Med anledning av detta har en VA-plan tagits fram för 
Gällivare kommun och upptas till beslut. I framtagande av VA-plan har konsultstöd tagits in 
och samverkan har skett med avdelningar inom Samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen samt Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen där arbetsgrupp med 
representanter från berörda avdelningar och förvaltningar varit delaktiga. VA-planen har 
remitterats till Försvarsmakten Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen och tillförs underlag inför beslut i ärendet. Kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott har  
2022-03-10 § 50 återremitterat ärendet för redaktionell översyn varpå ärendet åter upptas 
till behandling efter revideringar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till. Arbete med 
VA-försörjning och dess ekonomiska konsekvenser hanteras i budgetprocess samt via 
taxearbete.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga och deras åsikter 
har därmed inte inhämtats. Ett antagande av en strategisk och långsiktig VA-planering  
ska tillgodose hållbar VA-försörjning och är ett verktyg i arbete med ett samhälle för både 
nuvarande och kommande generationer av medborgare inom Gällivare kommun.  
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Koppling görs till Kommunplan 2021-2023, kommunfullmäktiges beslut 2020-06-08 § 86, 
och övergripande mål om befolkningsökning till minst 20 000 invånare. Hållbar VA-
försörjningen är en del i arbetet med attraktiva boendemiljöer för en växande befolkning i 
både befintlig och framtida bebyggelse. Vidare står i strategisk målsättning 1 skrivet att 
Gällivare ska erbjuda ett varierat utbud av boendeformer och trivsamma och attraktiva  
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miljöer.  
Den yttre miljön ska vara välvårdad och något som medborgarna kan vara stolta över och 
trivs i. 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 aktivt ska 
arbeta för att minska miljö- och klimatpåverkan. 
  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta VA-plan för Gällivare kommun. 
 
Underlag 

1. VA-plan för Gällivare kommun.  
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-05 § 13. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts protokoll 2022-03-10  

§ 50. 
4. Remissvar Försvarsmakten Norrbotten. 
5. Remissvar Länsstyrelsen Norrbotten. 
6. Remissvar Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.  
7. Svar på frågeställningar i inlämnade remissvar. 
8. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-05-05 § 82. 
9. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 141. 

 
Yrkande 
Mattias Liinanki (MP) yrkar 
 
att återremittera ärendet, för att revidera tidplan utifrån Länsstyrelsens föreläggande  
gällande VA Vassara. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Mattias 
Liinankis förslag. 
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§ 77 
 
Redovisning av medborgarinitiativ 2021 
Dnr KS/2021:802 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 augusti. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2015-02-16 § 68 beslutat att medborgare från 2015-04-01 har 
möjlighet att inkomma med medborgarinitiativ till Gällivare kommun. Alla 
medborgarinitiativ ska till respektive nämnds beredning för att där avgöras om initiativet 
ska hanteras på tjänstemannanivå eller om initiativet ska återkomma för avgörande av 
respektive nämnd. Handläggningen av medborgarinitiativ ska leda till att 
medborgarinitiativet avslås, besvaras eller antas.  
 
Kommunfullmäktige har 2016-12-12 § 250 beslutat att kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen delges årets inlämnade medborgarinitiativ och vad som beslutats kring 
dessa. Utifrån detta uppdrag har en sammanställning gjorts angående de 
medborgarinitiativ som inkommit under 2021. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Positivt för alla medborgare att ha möjlighet att lämna in medborgarinitiativ.   
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Möjligheten att lämna in medborgarinitiativ kan kopplas till målsättningen att Våra 
medborgare är stolta, engagerade och trivs. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga redovisning av 2021 års inkomna medborgarinitiativ med godkännande till 
handlingarna. 
 
Underlag 

1. Redovisning av medborgarinitiativ 2021. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 55. 
3. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 149. 

 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  30  (42) 
   
 
 

2022-06-13  
   

 
 

   
  

 

Kommunfullmäktige    

   Utdragsbestyrkande 

 
§ 78 
 
Upphävande av kommunfullmäktiges beslut avseende vägnamn Tjautjasjaure 
Dnr KS/2022:389 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2000-10-30 § 178, samt 
 
att uppdra till miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen att ta ett omtag kring vägnamnen 
och besluta om nya enhetliga vägnamn för alla vägar i Tjautjasjaure. 
 
Ärendebeskrivning 
Tjautjas Byautveckling inkom med förslag till vägnamn i Tjautjasjaure år 2000 där  
kommunfullmäktige beslutade 2000-10-30 § 178 att, i enlighet med miljö- och bygg-
nämndens förslag, anta följande vägnamn i Tjautjasjaure: 
 
Petters väg, Mandas väg, Lydias väg, Sejvovägen, Annis väg, Blombackevägen, Iris väg, 
Kujavägen, Martins väg, Kalles väg, Kutjasvägen, Tomas väg, Jussis väg, Tjautjasvägen, 
Lilians väg, Oskars väg, Rydströms väg, Sadiovägen, Villes väg, och Heinavägen.  
 
Tjautjas Skifteslags samfällighetsförening skickade in en skrivelse till miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen 2021-09-31 angående problem med att Tjautjasjaure inte har 
några registrerade vägnamn. När beslutet togs i kommunfullmäktige år 2000 så 
registrerades aldrig namnen hos Lantmäteriet.  
 
Delegationen avseende beslut om vägnamn har övergått till miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden, se kapitel 13.05c i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har nu som förslag att upphäva kommunfull-
mäktiges beslut med motiveringen att flera av vägarna saknar namnskyltar, många nya 
vägar har tillkommit eller förändrats, poliser, ambulanser med flera har svårt att hitta  
vilket i sig kan leda till stora konsekvenser. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har för 
avsikt att ta ett omtag avseende vägnamnen och ta beslut om nya vägnamn.  
 
Tjautjas Skifteslags samfällighetsförening har även som önskemål att bli en egen postort, 
men det beslutet ligger inte hos kommunen, utan det är PostNord som beslutar om det. 
Däremot så kräver PostNord att vägnamnen finns registrerade innan de kan ta beslut om 
postort eller inte.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det uppstår ekonomiska konsekvenser när räddningsfordon, taxibilar eller jourpersonal inte 
hittar rätt adress.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Positiva konsekvenser för barn och unga. 
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Koppling till kommunens strategiska mål 
Det här förslaget kopplar främst mot att våra medborgare är stolta, trygga, nöjda och mår 
bra, men även till att vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- 
och klimatpåverkan.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2000-10-30 § 178, samt 
 
att uppdra till miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen att ta ett omtag kring vägnamnen 
och besluta om nya enhetliga vägnamn för alla vägar i Tjautjasjaure. 
 
Underlag 

1. Kommunfullmäktige 2000-10-30 § 178. 
2. Skrivelse från Tjautjas Skifteslags Samfällighetsförening. 
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-04-05 § 42. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 58. 
5. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 166. 

 
Yrkande 
Iris Dimitri (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2000-10-30 § 178, samt 
 
att uppdra till miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen att ta ett omtag kring vägnamnen 
och besluta om nya enhetliga vägnamn för alla vägar i Tjautjasjaure. 
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§ 79 
 
Begäran om aktieägartillskott Inlandsbanan AB 
Dnr KS/2022:338 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ur rörelsekapitalet anvisa 3 221 118 kronor till konto 1323, ansvar 80 som ett  
aktieägartillskott, under förutsättning att samtliga medlemskommuner går in med  
aktieägartillskott motsvarande minst sin ägarandel. 
 
Jäv 
Stefan Ovrell (MP) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Inlandsbanan AB har den 16 mars 2022 inkommit med en begäran om aktieägartillskott 
från sina ägare. Gällivare kommun äger 10% av aktierna i Inlandsbanan AB och Gällivare 
kommuns del av det begärda aktietillskottet uppgår därför till 3 221 188 kronor.  
Anledningen till att bolaget begärt ett aktieägartillskott är att bolaget med sina dotterbolag 
hamnat i en situation med likviditetsproblem.  
Orsakerna härtill är främst effekter av Corona-pandemin, inköp av motorvagnståg samt 
svag lönsamhet i dotterbolagen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Rörelsekapitalet minskas med 3 221 118 kronor. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända konsekvenser för barn och unga.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ur rörelsekapitalet anvisa 3 221 118 kronor till konto 1323, ansvar 80 som ett  
aktieägartillskott, under förutsättning att samtliga medlemskommuner går in med  
aktieägartillskott motsvarande minst sin ägarandel. 
 
Underlag 
1. Begäran om aktieägartillskott. 
2. Ägartillskott.  
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 59. 
4. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 167. 
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   Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag 
 
att ur rörelsekapitalet anvisa 3 221 118 kronor till konto 1323, ansvar 80 som ett  
aktieägartillskott, under förutsättning att samtliga medlemskommuner går in med  
aktieägartillskott motsvarande minst sin ägarandel. 
 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  34  (42) 
   
 
 

2022-06-13  
   

 
 

   
  

 

Kommunfullmäktige    
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§ 80 
 
Delgivningar 
Dnr KS/2022:10, KS/2022:41, KS/2018:755, KS/2022:244, KS/2022:245, KS/2022:246, 
KS/2022:248, KS/2022:249, KS/2022:319, KS/2020:533, KS/2020:534, KS/2021:795, 
KS/2022:287, KS/2022:367, KS/2022:368, KS/2022:370, KS/2022:371, KS/2022:372, 
KS/2022:373, KS/2022:375, KS/2022:386, KS/2022:396, KS/2022:374 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att delgivningarna tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 augusti. 
 
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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   Utdragsbestyrkande 

 
§ 81 
 
Interpellationer 
Dnr KS/2022:13 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 augusti. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kallelsens utskick föreligger inga inlämnade interpellationer. 
 
Underlag 

1. Kommunfullmäktige 2022-05-23 § 57. 
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§ 82 
 
Motioner 
Dnr KS/2022:12, KS/2022:472 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kallelsen utskick föreligger följande motion: 
 
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) – Levande landsbygd – Nilivaara 
skola. KS/2022:472. 
 
Underlag 

1. Motion. 
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§ 83 
 
Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Per Wahlström (M), Marina Eriksson (M), 
Benny Blom (M), Monika Nordvall-Hedström (M), Lars Alriksson (M) och Dick Sundström 
(M) angående att genom analys av avloppsvattnet, fastställa hur omfattande bruket av 
droger är i Gällivare kommun 
Dnr KS/2020:102 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 augusti. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Per Wahlström (M), Marina Eriksson (M), 
Benny Blom (M), Monika Nordvall-Hedström (M), Lars Alriksson (M) och Dick Sundström 
(M) har inkommit 2020-01-20 angående att genom analys av avloppsvattnet, fastställa hur 
omfattande bruket av droger är i Gällivare kommun. 
 
I tidigare beredning av motionen har yttrande inhämtats från Brottsförebyggande rådet. 
Ärendet återemitterades av kommunfullmäktige 2021-03-08 § 48 för inhämtande av 
kostnadsuppgifter och om polisen vill ta emot resultat av testet. Yttrande från 
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen samt synpunkter från polisen inhämtades.   
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29 § 347 att återremittera ärendet för tydligare  
ekonomiska konsekvenser samt att se ifall det kan finnas extern finansiering över tid. 
 
Bedömning 
Utifrån svårigheter att få fram en tydlig bild av de ekonomiska kostnaderna på lång sikt 
och möjligheten till extern finansiering över tid samt de synpunkter som lämnats via 
Brottsförebyggande rådet och polisen där man har svårt att se nyttan av analysen blir den 
sammantagna bedömningen att motionen avslås. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen kostnad om motionen avslås. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Drogförebyggande arbete är positivt för barn och unga. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Att arbeta drogförebyggande är positivt och kan kopplas till det strategiska målet ”våra 
medborgare är stolta, engagerade och trivs”. Hur detta arbete ska sker behöver relateras 
till lägesbild, förutsättningar och resurser. 
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   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till de tidigare uppgifter som framkommit från 
Brottsförebyggande rådet och synpunkter från polisen samt de svårigheter som finns att få 
en tydlig bild över de ekonomiska konsekvenserna samt extern finansiering över tid.   
 
Underlag 

1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-29 § 347. 
2. Motion. 
3. Yttrande brottsförebyggande rådet.  
4. Yttrande samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 
5. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2021-11-16 § 210. 
6. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-05-05 § 86. 
7. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 168. 
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§ 84 
 
Motion av Benny Blom (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva  
Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Dick Sundström (M) och Per Wahlström (M) angående  
att inrätta en extern och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare 
Dnr KS/2021:645 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 augusti. 
 
Ärendebeskrivning 
Moderata samlingspartiet har inkommit med en motion angående att inrätta en extern  
och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare. Visselblåsare har en viktig roll för att 
bekämpa oegentligheter i den kommunala verksamheten. I många fall kan det dock upp-
levas som ett stort steg att rapportera oegentligheter. I media har vi tidigare kunnat se hur 
personer som slår larm inte känt sig hörda eller har rent av blivit sedda som problematiska 
för att de vill lyfta missförhållanden. Det finns till och med de som uttryckt rädsla för att bli 
av med sitt jobb. Detta bidrar till att vikten av att kunna vara anonym är stor. I grund och 
botten vill visselblåsaren bidra till att kommunen blir ännu bättre. Det finns exempel på 
kommuner som har avtal med juristbyråer som hanterar mottagandet av information av att 
något oegentligt sker, samt gör ett visst antal utredningar per år. En oberoende 
mottagarfunktion som garanterar anonymitet tror vi skulle kunna öka förtroendet för 
funktionen och bidra till att fler oegentligheter synliggörs och kan motverkas. 
Undertecknade ledamöter yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en extern och 
oberoende mottagar-funktion för visselblåsare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
20–70 tkr för ett system. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. 
Våra verksamheter är effektiva och attraktiva. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare Kommun redan håller på att införa en 
visselblåsarfunktion med anledning av nya lagkrav och funktionen uppfyller intentionerna i 
motionen. 
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Underlag 
1. Motion. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 60. 
3. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 169. 
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§ 85 
 
Motion av Benny Blom (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva  
Alriksson (M), Lars Alriksson (M) och Per Wahlström (M) angående att i enlighet med  
offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från socialnämnden 
Dnr KS/2021:769 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 augusti. 
 
Ärendebeskrivning 
Ledamöter från Moderata samlingspartiet har inkommit med en motion avseende att i  
enlighet med offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från  
socialnämnden. 
 
Beskrivning av nuvarande hantering 
Beslut rörande tvångsåtgärd mot enskild är inom socialtjänsten kopplad till 
lagstiftningarna, Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbruk (LVM). 
Denna typ utav beslut hanteras av socialnämndens sociala utskott, sociala utskottet 
hanterar enbart ärenden som rör enskilda individer där samtliga ärenden omfattas av 
sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400). 
Rutinen är att rubrikerna i sammanträdespunkterna i sociala utskottet innehåller informa-
tion om vad ärendet gäller med hänvisning till aktuell lagparagraf. 
Innehållet under varje rubrik i protokollet omfattas av sekretess eftersom det finns en 
beskrivning över omständigheterna i ärendet samt uppgifter om de personer som är 
berörda. Själva ärendeförteckningen som är en separat handling som innehåller 
information i form av rubrik från varje punkt i sammanträdet och den kan på begäran 
lämnas ut. 
 
Det stämmer så som motionärerna anger att beslut om omhändertagande eller vård av  
någon utan samtycke omfattas av offentlighet. När det gäller omhändertagande av barn 
eller ungdom jämlikt LVU så är det enbart beslutet om omedelbart omhändertagande som 
tas av socialnämnden. Det beslutet är offentligt frånsett de eventuella delar som ger  
detaljbeskrivning av situationen. Övriga beslut tas utav Förvaltningsrätten efter ansökan av 
socialnämnden. 
 
Bedömning 
Utifrån det faktum att det framgår av sammanträdesrubrikerna oavsett vad ärendet gäller 
så gör socialnämnden bedömningen att det som motionärerna begär redan uppfylls. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att sammanträdesrubrikerna redan innehåller den 
information som är nödvändig för att upprätthålla tillräcklig insyn. 
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Underlag 

1. Motion. 
2. Socialnämnden 2022-03-29 § 43. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 61. 
4. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 170. 
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 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 69  §   §   §  
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Ledamöter 

Lars Alriksson  M N  X       

Kjell Hansson M N  X       

Eva Alriksson M N  X       

Monika Nordvall Hedström, kl.10.00-13.30 §§ 60-
61 

M N         

Marina Eriksson M N  X       

Benny Blom M N  X       

Per Wahlström M F         

           

Birgitta Larsson, jäv § 69 S N         

Magnus Johansson S N X        

Maria Åhlén, jäv § 69 S N         

Tomas Junkka S N X        

Lena Lindberg S N X        

Roland Axelsson S N X        

Helena Lillbro S F         

Johannes Sundelin S N X        

Anna Burman S N X        

Elin Näslund S F         

Ulf Normark, kl. 10.00-12.00 §§ 60-61 S N         

Gerd Siverhall S N X        

Tony Normark S F         

Gunnel Eriksson S N X        

Mats Rantapää, kl.10.00-15.20 §§ 60-68 S N         
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Jeanette Wäppling, kl.10.00-17.58, §§ 60-68, 70-71, 
75-76, 78-79. Jäv § 69          

V N         

Karl-Erik Taivalsaari V N X        

Pernilla Fagerlönn, kl. 13.30-18.10, §§ 62-85 V N X        

David Väyrynen, §§ 60-68, 70-85, Deltar ej i beslut 
§ 69 

V N         

Jan-Anders Perdal V F         

           

Henrik Ölvebo, Jäv § 69 MP N         

Sanna Nilsson Ylitalo MP F         

Mattias Liinanki, kl. 13.00-18.10, §§ 62-85 MP N X        

Dagmar Nyman MP N X        

Stefan Ovrell Jäv § 79 MP N X        

           

Eric Palmqvist SD F         

Mia Feldenius, kl. 13.15-18.10, §§ 62-68, 70-85 SD N         

Rory Blom SD F         

           

Margareta Henricsson SJVP N X        

Nicklas Johansson SJVP N X        

           

Fredric Olofsson MV N  X       

Bror Wennström  MV F         
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Per-Åke Liljergren M F         

Kjell-Åke Andersson M F         
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Dick Sundström, ersätter Per Wahlström M T  X       

           

Clary Persson S F         

Steve Ärlebrand, ersätter Helena Lillbro S T X        

Rolf Häggkvist, ersätter Elin Näslund S T X        

Birgitta Heldeskog S F         
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S T X        

Monica Hellström, ersätter Tony Normark S T X        

Stefan Ersholm  S F         

Roland Bergström S F         

           

Iris Dimitri, ersätter Jan-Anders Perdal  V T X        

Johannes Reinfors V F         

Ove Haarala V F         

           

Jenny Johansson Jänkänpää MP F         

Hanna Falksund MP F         

Sara Ölvebo MP F         

           

Stig Nordqvist SJVP F         

Torbjörn Sandin SJVP F         
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