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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Ajournering

Kunskaphuset Björnen, 
Måndag 17 januari 2022 kl. 10:00  - 18:55 

Kl. 12:10-13:00
Kl. 18:18-18:20, 18:21-18:25, § 27
Kl. 18:42-18:49, § 32

Utses att justera Eric Palmqvist

Justeringens plats 
och tid

Förvaltningsbyggnaden/Digital signering, onsdag 19 januari 2022, 
kl.09:00 

Anslagstid 2022-01-20—2022-02-11 

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf §1 - §32 

Ordförande
________________________
Birgitta Larsson

Justerande
________________________
Eric Palmqvist
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Kommunstyrelsen

Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 1/17/2022

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Birgitta Larsson S 1–32

Vice 
ordförande Jeanette Wäppling V 1–32

2:e vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP 1–32

Ledamot Karl-Erik Taivalsaari V 1–32

Ledamot Magnus Johansson S 1–32

Ledamot Maria Åhlén S 1–3, 5–16, 
18, 22–25 10:00-17:45

Ledamot Mats Rantapää S 1–3, 5–16, 
18, 22–25 10:00-17:15

Ledamot Lars Alriksson M 1–32

Ledamot Benny Blom M

Ledamot Eric Palmqvist SD 1–32

Ledamot Nicklas Johansson SJVP 1–32

Ledamot Pernilla Fagerlönn V 1–32

Ledamot Mattias Liinanki MP

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Jan-Anders Perdal V

Ersättare Johannes Reinfors V

Ersättare Hanna Falksund MP

Ersättare Stefan Ovrell MP 1–32 Ers. Mattias Liinanki

Ersättare MP

Ersättare Steve Ärlebrand S

Ersättare Monica Eriksson 
Norberg S

Ersättare Stefan Kostenniemi S

Ersättare Frank Öqvist S

Ersättare Rory Blom SD

Ersättare Margareta 
Henricsson SJVP

Ersättare Kjell Hansson M

Ersättare Mikael Lundberg M 1–14, 
16–32 Ers. Benny Blom
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Kommunstyrelsen

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 1–32

Kommun-
direktör Monica Flodström §§ 1–32

Ekonomichef Gun Nilsson §§ 3, 29 föredragande

Förvaltnings
chef Henrik Lyngmark § 3 föredragande

Förvaltnings
chef Eva Martinsson § 3 föredragande

Tf. 
förvaltningsc
hef

Robert Nilsson § 3 föredragande

Förvaltnings
chef Anette Viksten Åhl § 3–5 föredragande

Tf. 
förvaltningsc
hef

Dan Johansson § 3, 9–11, 29 föredragande

Ordförande 
socialnämnd Johannes Sundelin § 4–5 föredragande

Enhetschef Ann-Christin 
Backman § 5 föredragande

Ordförande 
revisionen Christer Nordmark § 6 föredragande

Revisor Eva Nyström § 6

Revisor Bernt Nordgren § 6

Revisor Katarina Nilsson § 6

PwC Michaela Nyman § 6 föredragande

Ekonom Sofie Vesterlund § 7 föredragande

Avdelningsc
hef Anneli Markström § 8 föredragande

Projektchef Anette Waara § 9–11 föredragande

Projekt-
controller Thomas Pettersson § 11 föredragande

Konsult Anders Bennström § 12 föredragande
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 1 6
Godkännande av dagordning

§ 2 7
Antagande - Detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl.

§ 3 10
Budgetuppföljning och KS till förfogande

§ 4 12
Socialnämndens fördjupade uppföljning av underskott

§ 5 13
Fördjupad redovisning avdelningen för bistånd

§ 6 15
Revisorernas årliga ansvarsutövande, kommunstyrelsen 2021

§ 7 16
Kommunstyrelsens arbetsutskott detaljbudget år 2022

§ 8 18
Begäran om anstånd om kommunala vattentjänster, vatten och avlopp, 
Vassaraträsk,  Gällivare kommun

§ 9 20
Reviderad projektstyrningsmodell

§ 10 24
Gator runt multiaktivitetshuset samt parkering vid Smedjegatan

§ 11 26
Ridanläggning etapp 2 - beslut om fas genomförande

§ 12 28
Beslut om informationssäkerhetspolicy

§ 13 30
Förändring av utbetalning av 25-års gåva till personalen för 2021

§ 14 32
Visselblåsarfunktion

§ 15 34
Extragåva till personalen

§ 16 36
Kommunstyrelsens arbetsutskotts intern kontrollplan 2022

§ 17 37
Flytt av Laponiautställningen från Gällivare station till Gällivare museum
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§ 18 39
Flytt av funktionerna Bilpool, Transportsamordning och Kollektivtrafik

§ 19 41
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

§ 20 43
Kommundirektörens rapport

§ 21 44
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig aktuell 
information

§ 22 46
Delgivningar

§ 23 47
Delegationsbeslut

§ 24 48
Kurser, konferenser samt återkoppling

§ 25 49
Ärendeuppföljning

§ 26 50
Tilläggsanslag, ersättning Älvens förskola

§ 27 52
Initiativärende av moderaterna om delegation

§ 28 53
Motion av Bror Wennström (MV), Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och 
Gun Isaxon (MV) angående befarat miljöbrott

§ 29 55
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott, detaljbudget 2022

§ 30 57
Lagfart fastigheterna Höken 8 och 9

§ 31 59
Taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2022

§ 32 61
Taxa för timtidsparkering och laddning av elfordon
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 1

Godkännande av dagordning
Dnr KS/2022:16

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Utdragsbestyrkande

§ 2

Antagande - Detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl.
Dnr KSst/2020:507

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna granskningsutlåtande, samt 

att anta detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl.

Protokollsanteckning 
Eric Palmqvist (SD) med instämmande av Lars Alriksson (M) och Mikael Lundberg (M), vill 
föra följande till protokollet:

Då antalet bostäder som ska produceras beräknas uppgå till omkring 60–70 st. är det 
ett rimligt antagande att över 100 personer kan komma att bo i de nya fastigheterna. 
Samtidigt är antalet parkeringsplatser beräknade till 59–72 st. Även om alla hushåll inte 
förfogar över en egen bil är det inte alls ovanligt att flerfamiljshushåll förfogar över två 
fordon eller fler. En allt för begränsad tillgång till parkeringsplatser medför en uppenbar 
risk för gatuparkering som kommer att försvåra såväl för snöröjning som sophämtning och 
återvinningstransporter. Ytterst medför detta att Gällivare medvetet detaljplanerar för ett 
bostadsområde som inte kommer att upplevas som attraktivt och lockande för samhällets 
alla medborgare.

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger inom centrumtriangeln i kvarteret Höken intill rondellen Lasaretts-
gatan/Parkgatan (E45). Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga 
förutsättningar för bostäder i varierande våningshöjder, 5 – 6 våningar. Totalt möjliggörs 
för ca. 60 – 70 lägenheter med tillhörande carportar, parkeringar och cykelparkeringar. 
Innergården vänder sig mot sydväst och huskropparna placeras längs med gatorna vilket 
skapar stadsmässighet och förstärker rutnätsstrukturen. 

I den fördjupade översiktsplanen - Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014–2032, 
omfattas planområdet av markanvändningen C - centrum, vilket innebär funktioner som 
bostadstyper med hög exploateringsgrad och varierade upplåtelseformer, parker, 
gator och torg, skolor/förskolor, fritidsanläggningar, handel, kontor, forskning, 
sjukvård med mera. Översiktsplanens intentioner med området (c-centrum) är att skapa 
förutsättningar för en levande centrumkärna i tätorten. I detta område prioriteras ny och 
förtätad bebyggelse med varierade uttryck och volymer, väl gestaltade offentliga platser, 
gröna stråk och öppna trafikrum som inte skapar barriärer. Planförslaget är förenlig med 
den fördjupade översiktsplanen och stödjer den framtida intentionen av området.

Detaljplanen är även förenlig med intentionerna i Utvecklingsplan för Gällivare centrum, 
där Höken 6, 8 och 9 är utpekad som möjlig plats för förtätning, då området idag i princip 
är outnyttjat förutom ett enbostadshus. 
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Utdragsbestyrkande

På grund av närheten till E45 har en bullerutredning samt riskutredning (farligt gods) tagits 
fram. Bestämmelser på plankartan har lagts in till följd av utredningarnas resultat. En 
geoteknisk och miljöteknisk undersökning har även gjorts till granskningen. Det 
förekommer inga klorerade lösningsmedel i grundvatten eller porgas. Föroreningsgraden är 
generellt låg men ett KM-värde överskrids för PAH-H, skulle man dock ta fram PRV 
(platsspecifika riktvärden) så bedöms halten PAH-H underskridas. 

Planen handläggs med ett standardförfarande i enlighet med PBL (2010:900), och har varit 
utställd för granskning 22 mars till och med 9 april 2021. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen ansvarar och bekostar upprättandet av detaljplanen. Plankostnader tas ut i 
samband med försäljning av mark för bostadsändamål. Framtida exploatör ansvarar och 
bekostar genomförandet av detaljplanen. Avtal om markanvisning har skrivits med 
exploatör. 

Konsekvenser för barn och unga
Fler bostäder i centralt läge ses som positivt för barn och unga, med avseende på närheten 
till offentlig service och rekreation m.m.

Koppling till kommunens strategiska mål
Att tillskapa byggrätter bidrar till att nå kommunens strategiska mål.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna granskningsutlåtande, samt 

att anta detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl.

Underlag
1. Plankarta.
2. Planbeskrivning.
3. Granskningsutlåtande.
4. Bullerutredning 2020-11-19.
5. Riskutredning 2020-11-19.
6. PM geoteknik ink. Bilagor 2021-02-05.
7. Miljöteknisk undersökningsrapport (MUR) ink. bilagor 2020-12-18.
8. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2021-06-01 § 121.

Comfact Signature Referensnummer: 1264805
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Utdragsbestyrkande

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD), Jeanette Wäppling 
(V), Lars Alriksson (M), Magnus Johansson (S), Mikael Lundberg (M), Nicklas Johansson 
(SJVP) och Birgitta Larsson (S) i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att godkänna granskningsutlåtande, samt 

att anta detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl.
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Utdragsbestyrkande

§ 3

Budgetuppföljning och KS till förfogande
Dnr KS/2022:17

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen får en fördjupade redovisning av socialförvaltningen samt ungdoms-, 
fritids- och kulturförvaltningen om åtgärder för att komma i ram för 2022, utifrån befarat 
underskott 2021,

att för övrigt tacka för informationen.

Reservation
Lars Alriksson (M), Eric Palmqvist (SD) och Mikael Lundberg (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information 
angående budgetuppföljning. 

Uppföljning sker per jan-nov 2021. 

Henrik Lyngmark, förvaltningschef, miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen informerar 
om:
Prognos helår 1 400 tkr.

Eva Martinsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen informerar om:
Prognos helår 7 850 tkr.

Robert Nilsson, Tf. förvaltningschef, ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen informerar 
om:
Prognos helår -3 600 tkr.

Dan Johansson, tf. förvaltningschef, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen informerar 
om:
Prognos helår -2 500 tkr.

Annette Viksten Åhl, förvaltningschef, socialförvaltningen informerar om:
Prognos helår -47 175 tkr.

Gun Nilsson, ekonomichef informerar om:
Stöd- och utvecklingsförvaltningen prognos helår 1 500 tkr.
Kommundirektör och politisk verksamhet prognos helår 600 tkr.
Totalt Gällivare kommun, prognos helår 46 479 tkr.
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Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Driftbudgetuppföljning perioden jan-november 2021.
2. RFB prognos för helåret.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att kommunstyrelsen får en fördjupade redovisning av socialförvaltningen samt ungdoms-, 
fritids- och kulturförvaltningen om åtgärder för att komma i ram för 2022, utifrån befarat 
underskott 2021,

att för övrigt tacka för informationen.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och Mikael Lundberg (M)

att socialnämnden vidtar åtgärder på kort och lång sikt för att snabbt få ner kostnaderna 
så att socialnämnden når balans i sin ram. Åtgärderna redovisas vid februari månads 
budgetuppföljning i kommunstyrelsen. Har inte åtgärder vidtagits så ska Gällivare 
kommuns årsbudget för 2022 revideras för att möta den nya ekonomiska situationen, 

att föreslå kommunfullmäktige att socialnämndens delegation lyfts och överförs till 
kommunstyrelsen och när den ekonomiska situationen är under kontroll så återfår 
socialnämnden delegationen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 4

Socialnämndens fördjupade uppföljning av underskott
Dnr KS/2022:26

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen,

att bjuda in socialnämnden/förvaltningen till kommunstyrelsens sammanträde 21 februari 
för en fördjupad redovisning av underskottet.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Mikael Lundberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-25 att bjuda in socialförvaltningen/nämnden för en 
fördjupad uppföljning av underskottet till kommunstyrelsens sammanträde 17 januari 
2022.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2021-10-25 § 290.
2. Presentation.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att tacka för informationen,

att bjuda in socialnämnden/förvaltningen till kommunstyrelsens sammanträde 21 februari 
för en fördjupad redovisning av underskottet.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M)

att socialnämnden vidtar åtgärder på kort och lång sikt för att snabbt få ner kostnaderna 
så att socialnämnden når balans i sin ram. Åtgärderna redovisas vid februari månads 
budgetuppföljning i kommunstyrelsen. Har inte åtgärder vidtagits så ska Gälllivare 
kommuns årsbudget för 2022 revideras för att möta den nya ekonomiska situationen som 
uppstår.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat besluta i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 5

Fördjupad redovisning avdelningen för bistånd
Dnr KS/2022:196

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Mikael Lundberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-25 att uppdra åt socialförvaltningen/nämnden att 
återrapportera säkerställandet av kvalité och kostnad gällande placering av barn och unga 
till kommunstyrelsen 17 januari 2022.

Johannes Sundelin, ordförande, Ann-Christin Backman, enhetschef och Anette Viksten Åhl, 
förvaltningschef föredrar ärendet.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2021-10-25 § 291.
2. Presentation.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M)

att uppmana socialnämnden att påbörja proaktivt arbete för att undvika onödiga 
placeringar av barn,

att följa Socialstyrelsens rekommendation att utreda omhändertagande av barn enligt
BBIC,

att omedelbart påbörja hemtagningsprocessen för omhändertagna barn,

att föreslå kommunfullmäktige att socialnämndens delegation lyfts och överförs till 
kommunstyrelsen och när den ekonomiska situationen är under kontroll så återfår 
socialnämnden delegationen. 

Propositionsordning 
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Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris förslag.
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§ 6

Revisorernas årliga ansvarsutövande, kommunstyrelsen 2021
Dnr KS/2022:195

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är styrelsens och övriga nämnders 
ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom 
aktiva beslut. En viktig del av revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden 
fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella 
bedömningen fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och resultatet i 
förhållande till fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen består dels i dokumentanalys samt årliga träffar mellan revisorerna och 
styrelsen. Inför träffarna sammanställs ett diskussions- och frågeunderlag som delges 
styrelsen i samband med ordinarie utskick inför sammanträdet. 

Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomi.

Underlag
1. Grundläggande granskning, kommunstyrelsen.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.
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§ 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott detaljbudget år 2022
Dnr KS/2021:120

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa förslag till detaljbudget 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott,

att minska driftbudgeten gällande fria nyttigheter med 830 tkr.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Mikael Lundberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen för 2022.
Kommunstyrelsens driftbudgetram för 2022 beslutas i kommunfullmäktige och är grund till 
detaljbudgeten för 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget finansieras inom fastställda budgetramar och inkluderar en effektivisering av fria 
nyttigheter med 830 tkr.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa förslag till detaljbudget 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott,

att minska driftbudgeten gällande fria nyttigheter med 830 tkr.

Underlag
1. Detaljbudget.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 § 203.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott

att fastställa förslag till detaljbudget 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott,

att minska driftbudgeten gällande fria nyttigheter med 830 tkr.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M)

Comfact Signature Referensnummer: 1264805



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  17  (62)

2022-01-17
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

att minska förslaget till kommunstyrelsens arbetsutskotts detaljbudget 2022 med avseende 
tillväxt och attraktivitetsavdelningens budget med 1 000 tkr,                            

att arbetsmarknadsenheten integration minskas med 1 000 tkr,

att 2 000 tkr överförs till kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts 
budget fastighetsavdelningen underhåll,                                                 

att minska driftbudgeten gällande fria nyttigheter med 830 tkr.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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§ 8

Begäran om anstånd om kommunala vattentjänster, vatten och avlopp, Vassaraträsk, 
Gällivare kommun
Dnr KSst/2020:587

Kommunstyrelsen beslutar

att utredning och förstudie fortsätter under år 2022,

att begära anstånd under år 2022 hos Länsstyrelsen för inlämnande av svar med anledning 
av att utredning inte kunnat färdigställas under år 2021.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har den 24 september 2020 fått en begäran om att pröva Gällivare
kommuns skyldighet att enligt lagen (2006:415) om allmänna vattentjänster (LAV) 
tillhandahålla allmänt VA till några fastigheter vid Vassaraträsk i Gällivare kommun. 
Länsstyrelsen har därefter inkommit med ärendet till Gällivare kommun 2020-10-27. I 
enlighet med LAV § 51 utövar Länsstyrelsen tillsyn över att kommunen fullgör skyldighet i 
enlighet med lagkrav. Ärendet berör kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 
LAV § 6 och Länsstyrelsen önskar redogörelse över vilket ansvar Gällivare kommun anser 
sig ha över de berörda fastigheterna samt motivering till detta. 

Medel har tillskjutits för att utreda förutsättningar och skyldigheter för kommunalt VA 
under år 2021 vid Vassaraträsk. Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-22 § 44 att med 
anledning av pågående utredning samt regeringens nya proposition ”Vägar till hållbara 
vattentjänster” begära anstånd hos Länsstyrelsen till år 2022 för redogörelse över Gällivare 
kommuns ansvar gällande allmänna vattentjänster vid Vassara träsk, Gällivare. 

Under utredningens gång har lagkrav, miljökrav samt förutsättningar för byggande av VA-
infrastruktur setts över. Komplexiteten i ärendet kräver fortsatt utredning för att arbeta 
fram bl.a. verksamhetsområden för VA, VA-plan, riktlinjer för hantering av enskilda 
anläggningar, särtaxa samt även utreda påverkan på boende i området då det kan 
innebära tvångsinlösen eller stora kostnader för medborgarna. VA-huvudmannen är skyldig 
att särskilt utreda förhållande till särtaxa samt kostnad och finansiering och om detta ska 
bäras av taxekollektivet eller finansieras via skattemedel. Det är också av särskild vikt att 
göra en mer omfattande omvärldsbevakning då det i flera kommuner skapat stora 
förändringar och konsekvenser för boende. Vid ett eventuellt beslut om övertagande till 
allmän anläggning är det nödvändigt att informations- och kommunikationsplaner samt 
tidsplaner skapas för att ge boende i området förutsättningar att göra de investeringar som 
krävs inom den egna fastigheten.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför i dagsläget inga ekonomiska konsekvenser. För utredning av 
kommunala vattentjänster vid Vassaraträsk har i budget för år 2021 tilldelats 2 mkr.
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Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till Kommunplan 2021-2023, kommunfullmäktiges beslut 2020-06-08 § 86, 
och strategisk målsättning 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. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att utredning och förstudie fortsätter under år 2022,

att begära anstånd under år 2022 hos Länsstyrelsen för inlämnande av svar med anledning 
av att utredning inte kunnat färdigställas under år 2021.

Underlag
1. Begäran från Länsstyrelsen, 2020-10-27.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-22 § 44.
3. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-05 § 13.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2021-12-17 § 225.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att utredning och förstudie fortsätter under år 2022,

att begära anstånd under år 2022 hos Länsstyrelsen för inlämnande av svar med anledning 
av att utredning inte kunnat färdigställas under år 2021.
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§ 9

Reviderad projektstyrningsmodell
Dnr KSst/2021:50

Kommunstyrelsen beslutar

att anta projektstyrningsmodellen bygg- och anläggningsprojekt (KSst 2021:50) som 
ersättning för projektstyrningsmodellen KS/2017:2323 – 001,

att anta tillhörande mall till processen dvs. mall för beställning, samt uppdaterad 
beskrivning av projektstyrgruppen,

att det tidigare politiska beslutet om antagande av stöddokumentet lokalprogram slutar att 
gälla och överlåts till förvaltningschef Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen,
 
att det tidigare politiska beslutet att anta stöddokumentet för effektmål slutar att gälla och 
att nämndernas beskrivning av effektmål istället ingår i mallen för beställning av projekt 
och uppdrag,

att ge Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samtliga 
övriga förvaltningar definiera och klargöra de faser som beställaren ansvarar över.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun använder idag beslutad projektstyrningsmodell (KS/2017:2323 - 001) 
(Samhällsbyggnadsprocessen) med tillhörande stöddokument.
Samhällsbyggnadsprocessen upprättades för s.k. samhällsbyggnadsprojekt, dvs bygg- och 
anläggningsprojekt hänförliga till samhällsomvandlingen samt större ombyggnationer samt 
nybyggnationer/nyanläggningar. Utförare för denna typ av projekt skulle vara 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Utförare för övriga projekt, s.k. driftprojekt och planerat 
underhåll, skulle vara Service- och teknikförvaltningen.

Då Samhällsbyggnadsprocessen upprättades var förvaltningarna Samhällsbyggnad samt 
Service och teknik uppdelade i olika förvaltningar, idag är det en och samma förvaltning. 
Kommunen går nu succesivt in i en period med mer normala investeringsnivåer där antalet 
stora samhällsbyggnadsprojekt kommer att minska.

Mot bakgrund av ovanstående finns anledning att dels uppdatera den befintliga projekt-
styrningsmodellen för att anpassa den till en allmängiltig modell för alla typer av bygg- och 
anläggningsprojekt som förvaltningen idag bedriver samt dels anpassa den inför
kommande, mer normala investeringsnivåer.

Projektstyrningsmodellen (KSst 2021:50) är beskriven utifrån Samhällsbyggnads- och 
teknikavdelningens ansvar. Innan bygg- och anläggningsprocessen startar behövs en 
beställning vilket är beställarens ansvar. Projektstyrningsmodellen behöver kompletteras 
med de två faser som beställaren ansvarar över, den ena föregår bygg- och 
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anläggningsprocessen och den andra efterföljer den. De två faserna är ”Initiera” samt 
”Följa upp effekter”.
Samhällsbyggnads- och teknikavdelningen föreslår att förvaltningen tillsammans med 
övriga förvaltningar definierar och klargör de faser som beställaren ansvarar över då 
samtliga övriga förvaltningar inom kommunen kan komma att utgöra beställare. 

Projektstyrningsmodellen för bygg- och anläggningsprojekt har godkänts av 
förvaltningschefsgruppen.

Projektstyrningsmodellen för bygg- och anläggningsprojekt är en övergripande modell som 
ska användas av de nämnder och förvaltningar som arbetar med samhällsplanering eller 
bygg- och anläggningsprojekt. Till den används två stöddokument i arbetet. Dessa är 
beställning och lokalprogram. Effektmål är nu inarbetat i den nya mallen för beställning. 

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen arbetar i sitt kvalitetsarbete med ständiga 
förbättringar och ser mallen för lokalprogram som en verksamhetsfråga och föreslår därför 
att det tidigare politiska beslutet att anta stöddokumentet lokalprogram slutar att gälla och 
överlåts till förvaltningschef Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. Vad gäller mallen 
för effektmål föreslås att det tidigare politiska beslutet att anta denna slutar att gälla och 
att nämndernas beskrivning av effektmål istället ingår i mallen för beställning av projekt 
och uppdrag.

Beskrivning av projektstyrgruppen har uppdaterats i enlighet med den reviderade 
projektstyrningsmodellen.

Projektstyrningsmodellen har politiskt deltagande vilket innebär att de måste antas 
politiskt. Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föreslår att Projektstyrningsmodellen 
ersätter tidigare projektstyrningsmodell (KS 2017:2323-001) för bygg- och 
anläggningsprojekt. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser. En tydlig process leder till ett effektivt arbete vilket 
ger fördelaktiga konsekvenser ekonomiskt. 

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända utöver att det ger ekonomiskt fördelaktiga konsekvenser av ett effektivt arbete 
vilket gynnar samtliga kommuninnevånare.

Koppling till kommunens strategiska mål
Den reviderade projektstyrningsmodellen kopplar till kommunens strategiska mål 2, våra 
kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva. Arbetsmodellen bidrar till att vi 
arbetar effektivt och kvalitetssäkrar arbetsflödet.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta projektstyrningsmodellen bygg- och anläggningsprojekt (KSst 2021:50) som 
ersättning för projektstyrningsmodellen KS/2017:2323 – 001,

att anta tillhörande mall till processen dvs. mall för beställning, samt uppdaterad 
beskrivning av projektstyrgruppen,

att det tidigare politiska beslutet om antagande av stöddokumentet lokalprogram slutar att 
gälla och överlåts till förvaltningschef Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen,
 
att det tidigare politiska beslutet att anta stöddokumentet för effektmål slutar att gälla och 
att nämndernas beskrivning av effektmål istället ingår i mallen för beställning av projekt 
och uppdrag,

att ge Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samtliga 
övriga förvaltningar definiera och klargöra de faser som beställaren ansvarar över.

Underlag
1. Projektstyrningsmodell bygg- och anläggningsprojekt KSst 2021:50
2. Beskrivning av Projektstyrningsmodell bygg- och anläggningsprojekt KSst 2021:50
3. Beskrivning av projektstyrgrupp för bygg- och anläggningsprojekt KSst 2021-50.
4. Mall beställning KSst 2120:50
5. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2020-02-09 § 7.
6. Kommunstyrelsen 2021-02-22 § 34.
7. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2021-12-16 § 228.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M), Mikael Lundberg (M) 
och Eric Palmqvist (SD) i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta projektstyrningsmodellen bygg- och anläggningsprojekt (KSst 2021:50) som 
ersättning för projektstyrningsmodellen KS/2017:2323 – 001,

att anta tillhörande mall till processen dvs. mall för beställning, samt uppdaterad 
beskrivning av projektstyrgruppen,

att det tidigare politiska beslutet om antagande av stöddokumentet lokalprogram slutar att 
gälla och överlåts till förvaltningschef Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen,
 
att det tidigare politiska beslutet att anta stöddokumentet för effektmål slutar att gälla och 
att nämndernas beskrivning av effektmål istället ingår i mallen för beställning av projekt 
och uppdrag,
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att ge Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samtliga 
övriga förvaltningar definiera och klargöra de faser som beställaren ansvarar över.
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§ 10

Gator runt multiaktivitetshuset samt parkering vid Smedjegatan
Dnr KSst/2021:760

Kommunstyrelsen beslutar

att ur ramen för samhällsomvandlingens ersättning reservera utökad budget för gatorna 
runt Multiaktivitetshuset, projekt 2024, ansvar 16101, i budgetprocessen 2023-2025 med 
13 miljoner kronor,

att man fastställer gestaltnings- och belysningsprogram för gator runt Multiaktivitetshuset.

Ärendebeskrivning
I samband med uppförandet av Multiaktivitetshuset i centrum krävs anläggningsarbete för 
att iordningställa anslutande gatuområden runt byggnaden. Dessa 
markanläggningsarbeten, hamnar inom arbetsområdet för husentreprenören. 

Då dessa entreprenadarbeten sammanfaller i tid och plats anser projektgruppen för 
Multiaktivitetshuset att markentreprenaden bör upphandlas inom samma entreprenad som 
husentreprenaden, som en insprängd totalentreprenad. Förslaget innebär 
samordningsvinster för projektet då beställaren ej behöver samordna två entreprenörer 
inom samma område.   

Markentreprenad runt Multiaktivitetshuset avser följande gator, med etapper närmast 
byggnaden: Hantverkaregatan, Smedjegatan, Östra Kyrkoallén samt Västra Kyrkoallén, 
inklusive parkering vid Smedjegatan. För dessa gator är det upprättat ett gestaltnings-
program för gatorna samt ett belysningsprogram. Beslut saknas avseende dessa program.

Gestaltnings- samt belysningsprogrammet bör fastställas för fortsatt arbete med 
upphandlingsdokumenten avseende en insprängd totalentreprenad i upphandlingen för 
Utförandeentreprenad Multiaktivitetshuset. Kompletteringen i upphandlingen bör skickas ut 
senast feb 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom tilldelning av anbud ska ske i samband med upphandlingen av Multiaktivitets-
huset behöver budget säkerställas inför tilldelningen. Nu finns en kvarstående budget som 
kan användas till ovannämnda gator med ca 20 mkr vilket medför att ett förskottsbeslut på 
ytterligare 13 mkr behövs för att reservera finansiering i budgetprocessen för 2023-2025. 

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga utan ses som en 
möjlighet till trygga, säkra, attraktiva miljöer för samtliga medborgare.
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Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till Kommunplan 2021-2023, kommunfullmäktiges beslut 2020-06-08 § 86, 
och strategisk målsättning 1 där det står skrivet att Gällivare ska erbjuda ett varierat utbud 
av boendeformer och trivsamma och attraktiva 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.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att ur ramen för samhällsomvandlingens ersättning reservera utökad budget för gatorna 
runt Multiaktivitetshuset, projekt 2024, ansvar 16101, i budgetprocessen 2023-2025 med 
13 miljoner kronor,

att man fastställer gestaltnings- och belysningsprogram för gator runt Multiaktivitetshuset.

Underlag
1. Gestaltningsprogram. 
2. Belysningsprogram.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2021-12-17 § 229.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M), Lars Alriksson (M) 
och Eric Palmqvist (SD) i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att ur ramen för samhällsomvandlingens ersättning reservera utökad budget för gatorna 
runt Multiaktivitetshuset, projekt 2024, ansvar 16101, i budgetprocessen 2023-2025 med 
13 miljoner kronor,

att man fastställer gestaltnings- och belysningsprogram för gator runt Multiaktivitetshuset.
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§ 11

Ridanläggning etapp 2 - beslut om fas genomförande
Dnr KSst/2021:731

Kommunstyrelsen beslutar

att från investeringsreserven för 2022, 89901, anvisa 23 Mkr till ridhuset etapp 2, 343322.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutade (KSstu 2021-08-31 § 
162) att påbörja förprojektering av fortsatt byggnation av ridhusanläggning enligt modell 
“standard” utifrån kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts beslut.

Under hösten har dialoger med verksamhet hållits och skissförslag har tagits fram utifrån 
dessa dialoger. Programkalkyl togs fram och framtaget förslag är inom ramen för 
budgeterade medel.

Etapp 2 kommer att upphandlas i fem separata upphandlingar från 2022 till 2024.

Ekonomiska konsekvenser
Medel för ridanläggning etapp 2 finns anvisade i investeringsbudget 2022, plan 2023-2024 
men är reserverade hos KS. Från etapp 1 kommer kvarstående budget att överföras till 
etapp 2. För att kunna göra upphandling under 2022 behövs fullständig finansiering. För att 
påbörja etapp 2 behövs omfördelning från investeringsreserven med 23 Mkr.  

Konsekvenser för barn och unga
En modern ridanläggning kommer att bidra till ökad tillgänglighet och delaktighet för barn 
och ungdomar. 

Koppling till kommunens strategiska mål
- Våra medborgare är stolta, engagerade & trivs 
- Våra kommunala verksamheter är effektiva & attraktiva
- Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- & klimatpåverkan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att från investeringsreserven för 2022, 89901, anvisa 23 Mkr till ridhuset etapp 2, 343322,

att resterande behov reserveras i budgetprocessen 2023-2025 till ridhuset etapp 2. 
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Underlag
1. Projektdirektiv. 
2. Effektmål.
3. Skissförslag.
4. Huvudtidplan.
5. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2021-12-17 § 230.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M), Eric Palmqvist 
(SD) och Nicklas Johansson (SJVP)

att från investeringsreserven för 2022, 89901, anvisa 23 Mkr till ridhuset etapp 2, 343322.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Jeanette Wäpplings m.fl. förslag.
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§ 12

Beslut om informationssäkerhetspolicy
Dnr KS/2021:767

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreslagen informationssäkerhetspolicy,

att kommunfullmäktige beslutar att ersätta Gällivare kommuns informationssäkerhets-
strategi med diarienummer KS/2013:249 med informationssäkerhetspolicy Gällivare 
kommun, diarienummer KS/2021:767.

Ärendebeskrivning
Informationssäkerhetspolicyn är ett dokument som redovisar kommunens övergripande 
mål och inriktning med informationssäkerhet samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. 
Denna informationssäkerhetspolicy gäller för informationssäkerhet inom Gällivare kommun, 
och kompletterar kommunens övriga styrdokument inom säkerhetsområdet.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Gällivare kommun hanterar stora mängder information. Att information som kommunen 
hanterar i relationer med kommuninvånare, företag och organisationer såväl som inom vår 
egen organisation är korrekt utgör en grund för tillit och förtroende. Det är även viktigt att 
information i alla externa och interna relationer är tillgänglig när det behövs och att känslig 
information skyddas för att vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag i samhället. Informationens 
säkerhet är därför en mycket viktig aspekt för alla verksamheter(informationsägaren) inom 
Gällivare kommun.

Gällivare kommun har att förhålla sig till olika lagstiftningar gällande hantering av 
information och för att dessa lagkrav ska kunna uppfyllas så krävs ett systematiskt arbete 
med informationshantering i kommunen. 

För att kommunen ska uppnå sina mål som en trygg och säker plats för de personer som 
bor, vistas och verkar inom kommunen, krävs ett systematiskt arbete med informations-
säkerhet där policyn utgör grunden och ger direktiv till verksamheten om fortsatt arbete 
och ansvarsfördelning. 
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Förslag till beslut
Säkerhetschefen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreslagen informationssäkerhetspolicy.

Underlag
1. Informationssäkerhetspolicy. 

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar 

att fastställa föreslagen informationssäkerhetspolicy,

att kommunfullmäktige beslutar att ersätta Gällivare kommuns informationssäkerhets-
strategi med diarienummer KS/2013:249 med informationssäkerhetspolicy Gällivare 
kommun, diarienummer KS/2021:767.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-
mäktige besluta i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 13

Förändring av utbetalning av 25-års gåva till personalen för 2021
Dnr KS/2021:691

Kommunstyrelsen beslutar

att 2021-års 25-årsgåva kan kvitteras ut som presentkort för Gällivare Handel,

att personalavdelningen får i uppdrag att komma med ett förslag på hur utbetalning av 
25-årsgåva i framtiden ska ske.

Ärendebeskrivning
Idag så finns beslut om att vid 25-års jubiléet får medarbetare som har sammanlagt 25 år i 
kommunen eller mer erhåller en förutom blommor ett armbandsur av 18 karat guld med 
inskrift eller en gåvocheck till ett värde av 10% av prisbasbeloppet. Värdechecken kan 
användas för inköp av lokal konst eller konsthantverk som kan inhandlas i affärer, av 
konstklubb, konstnär eller motsvarande inom Gällivare Kommun.

I dag finns inte någon lokal affär där inköp av 25-årsgåva kan ske enligt Gällivare 
Kommuns riktlinjer.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Våra verksamheter är effektiva och attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att 2021-års 25-årsgåva kan kvitteras ut som presentkort för Gällivare Handel,

att personalavdelningen får i uppdrag att komma med ett förslag på hur utbetalning av 
25-årsgåva i framtiden ska ske.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 § 199.
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Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M), Lars Alriksson 
(M) och Nicklas Johansson (SJVP) i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott

att 2021-års 25-årsgåva kan kvitteras ut som presentkort för Gällivare Handel,

att personalavdelningen får i uppdrag att komma med ett förslag på hur utbetalning av 
25-årsgåva i framtiden ska ske.
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§ 14

Visselblåsarfunktion
Dnr KS/2021:702

Kommunstyrelsen beslutar

att inrätta visselblåsarfunktion för Gällivare kommun och dess bolag,

att ge personalchef i uppdrag att upphandla system för visselblåsarfunktion för Gällivare 
kommun och dess bolag,

att ge personalchef i uppdrag att ta fram riktlinjer för visselblåsarfunktionen för Gällivare 
kommun och dess bolag,

att medel för inköp av system för visselblåsarfunktion söks från Kommunstyrelsen till 
förfogande, ansvar 80 verksamhet 941, för 2022 och inarbetas i budget from 2023.

Ärendebeskrivning
Den nya visselblåsarlagen Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, träder i kraft den 17 december 2021. 
Den gäller inom all privat och offentlig verksamhet. 

Den nya visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om bland annat skydd mot hindrande 
åtgärder och repressalier samt om ansvarsfrihet för åsidosättande av tystnadsplikt. 
Det finns också bestämmelser om skyldighet att inrätta rapporteringskanaler, behandling 
av personuppgifter och sekretess. De interna rapporteringskanalerna ska vara på plats 
senast den 17 juli 2022. 

Personalavdelningen har tillsammans med Säkerhetschefen utrett hur en visselblåsarfunk-
tion kan utformas inom Gällivare kommun. Visselblåsarfunktionen syftar till att få informa-
tion om eventuella missförhållanden/oegentligheter samt att dessa ska utredas och 
hanteras skyndsamt. Hit räknas inte rena frågor om kränkande särbehandling eller 
arbetsmiljörelaterade frågor som har egna riktlinjer för hur det ska utredas.  

Funktionen är främst avsedd för allvarliga överträdelser kopplade till Gällivare kommuns 
verksamheter. Dessa ärenden bör hanteras i visselblåsarsystemets handläggningsprocess. 
Utifrån lagstiftning ska verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare inrätta interna 
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Rapporterings-
kanaler utöver det kan inrättas utifrån att verksamheten har ett allmänintresse. Personal-
avdelningens och säkerhetschefens bedömning är att det vore lämpligt att även involvera 
bolagen i Visselblåsarfunktionen. Det kan göras antingen via samma kanal som Gällivare 
kommuns eller att bolagen upprättar egna kanaler.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för inköp av system för visselblåsarfunktion beräknas uppgå till mellan 40 och 70 
tkr per år. Utöver detta kan kostnad uppkomma för eventuella juridiska utredningar. 

Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Våra verksamheter är effektiva och attraktiva. Om våra verksamheter ska uppfylla målet 
att vara effektiva och attraktiva behöver vi ha kanaler där det på ett säkert sätt går att 
lyfta eventuella oegentligheter. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att inrätta visselblåsarfunktion för Gällivare kommun och dess bolag,

att ge personalchef i uppdrag att upphandla system för visselblåsarfunktion för Gällivare 
kommun och dess bolag,

att ge personalchef i uppdrag att ta fram riktlinjer för visselblåsarfunktionen för Gällivare 
kommun och dess bolag,

att medel för inköp av system för visselblåsarfunktion söks från Kommunstyrelsen till 
förfogande, ansvar 80 verksamhet 941, för 2022 och inarbetas i budget from 2023.

Underlag
1. Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) information angående den nya lagen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 § 201.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M), Mikael Lundberg (M), 
Nicklas Johansson (SJVP) och Eric Palmqvist (SD) i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag

att inrätta visselblåsarfunktion för Gällivare kommun och dess bolag,

att ge personalchef i uppdrag att upphandla system för visselblåsarfunktion för Gällivare 
kommun och dess bolag,

att ge personalchef i uppdrag att ta fram riktlinjer för visselblåsarfunktionen för Gällivare 
kommun och dess bolag,

att medel för inköp av system för visselblåsarfunktion söks från Kommunstyrelsen till 
förfogande, ansvar 80 verksamhet 941, för 2022 och inarbetas i budget from 2023.
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§ 15

Extragåva till personalen
Dnr KS/2021:749

Kommunstyrelsen beslutar

att ge personalen en extra gåva i form av presentkort på 750 kr till den tidigare beslutade 
gåvan på 250 kr, vilket totalt ger 1 000 kr var, som ett tack och uppmuntran för det arbete 
som de gör för Gällivare Kommun,

att ur KS till förfogande drift, ansvar 80 verksamhet 941 anvisa 400 000 kr till ansvar 
15301 verksamhet 9220 objekt 31025.

Jäv
Mikael Lundberg (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Gällivare Kommun som arbetsgivare vill visa sin uppskattning till personal för arbetet under 
pandemin och föreslå en extra gåva.

Ekonomiska konsekvenser
400 000 kr.

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
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att ge personalen en extra gåva i form av presentkort på 750 kr till den tidigare beslutade 
gåvan på 250 kr, vilket totalt ger 1 000 kr var, som ett tack och uppmuntran för det arbete 
som de gör för Gällivare Kommun,

att ur KS till förfogande drift, ansvar 80 verksamhet 941 anvisa 400 000 kr till ansvar 
15301 verksamhet 9220 objekt 31025.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 § 202.

Comfact Signature Referensnummer: 1264805



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  35  (62)

2022-01-17
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att ge personalen en extra gåva i form av presentkort på 750 kr till den tidigare beslutade 
gåvan på 250 kr, vilket totalt ger 1 000 kr var, som ett tack och uppmuntran för det arbete 
som de gör för Gällivare Kommun,

att ur KS till förfogande drift, ansvar 80 verksamhet 941 anvisa 400 000 kr till ansvar 
15301 verksamhet 9220 objekt 31025.
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§ 16

Kommunstyrelsens arbetsutskotts intern kontrollplan 2022
Dnr KS/2021:588

Kommunstyrelsen beslutar

att anta internkontroll plan för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022. 

Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen 
arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.

Utdrag ur Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §:

” Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar såsom 
ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhetsområden där 
bedömda risker finns.

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna 
kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012 (§152).

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta internkontroll plan för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022. 

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott internkontrollplan för år 2022.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 § 204.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta internkontroll plan för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022. 
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§ 17

Flytt av Laponiautställningen från Gällivare station till Gällivare museum
Dnr KS/2021:674

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna en förflyttning av Laponiautställningen från Gällivare station till Gällivare 
museum,

att flytta driftbidraget 112 tkr från ansvar 15002, verksamhet 22002, objekt 90900 till 
ungdom fritid och kulturförvaltningen, ansvar 1413, verksamhet3153, objekt 90900. 

Ärendebeskrivning
Laponiautställningen är ett resultat av ett EU-finansierat projekt som visar en del av 
världsarvet Laponia. Utställningen finns idag i Laponiaentrén på övre plan i resecentret på 
järnvägsstationen och ägs till fullo av Gällivare kommun. Avkí AB har tidigare driftat denna 
utställning som ett uppdrag inom ramen för turistcenter, med en ekonomisk ersättning på 
112 tkr/år. 

2021-03-29 (KS/2021:282) beslutades att drift av Laponiautställning samt turistcenter 
fortsättningsvis bedrivs i egen kommunal regi. Och under hösten 2021 (KS/2021:624) Att 
flytta Dundret Gällivare Fjällanläggning AB:s reception och marknadsavdelning till befintlig 
lokal för turistcenter och låta Gällivare kommun köpa in tjänsterna: Drift av Turistcenter, 
Laponiaentrén och sociala medier. 

I samband med detta upprättades en ny avdelning för tillväxt och attraktivitet. Det finns en 
vision att bygga en fysisk mötesplats i lokalerna på Gällivare station, för denna verksamhet 
och det finns stora utvecklingsmöjligheter att erbjuda och marknadsföra bland annat 
konferenser, kontorskollektiv, mötesrum och workshops. Detta blir också en naturlig miljö 
för arbetet med destinationsutveckling och att möta medborgare på ett bättre sätt. Lokalen 
för Laponiaentrén och kringliggande lokaler är då en förutsättning för att möjliggöra detta. 
Dialog har skett med förvaltningschef för UFKU, Laponiaförvaltningen samt Jokkmokks 
museum. Samtliga är positivt inställda till att förlägga Laponiautställningen till Gällivare 
museum, då detta medför en ökad tillgänglighet och tillsyn. 

Ekonomiska konsekvenser
112 tkr finns inom ram för drift. 

Konsekvenser för barn och unga
Ökad tillgänglighet av utställningen. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna en förflyttning av Laponiautställningen från Gällivare station till Gällivare 
museum,

att flytta driftbidraget 112 tkr från ansvar 15002, verksamhet 22002, objekt 90900 till 
ungdom fritid och kulturförvaltningen, ansvar 1413, verksamhet3153, objekt 90900. 

Underlag
1. Utredning 
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2021-11-15 §100 Yttrande 

över mottagande och drift av Laponiautsställningen.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 § 205.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Mikael Lundberg 
(M) i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att godkänna en förflyttning av Laponiautställningen från Gällivare station till Gällivare 
museum,

att flytta driftbidraget 112 tkr från ansvar 15002, verksamhet 22002, objekt 90900 till 
ungdom fritid och kulturförvaltningen, ansvar 1413, verksamhet3153, objekt 90900. 
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§ 18

Flytt av funktionerna Bilpool, Transportsamordning och Kollektivtrafik
Dnr KS/2021:755

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förflyttningen av Bilpool, transportsamordning samt kollektivtrafiken från 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen till Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, 

att flytta driftbidraget 17 076 tkr från ansvar 15836, verksamhet 8320 till 
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av att beslut togs om att skapa avdelningen för Tillväxt och Attraktion 
framkom behovet av att flytta funktionerna bilpool, transportsamordning och kollektivtrafik 
från Stöd- och utvecklingsförvaltningen till Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Därefter har en risk och konsekvensanalys utförts och fackligaförhandlingar genomförts. 

Då parterna är överens går ärandet nu för beslut. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser för kommunen, budget flyttas från Stöd- och 
utvecklingsförvaltningen till Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna förflyttningen av Bilpool, transportsamordning samt kollektivtrafiken från 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen till Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, 

att flytta driftbidraget 17 076 tkr från ansvar 15836, verksamhet 8320 till 
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 

Underlag
1. Risk- och konsekvensanalys.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 § 206.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M) och Lars Alriksson (M) 
i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att godkänna förflyttningen av Bilpool, transportsamordning samt kollektivtrafiken från 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen till Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, 

att flytta driftbidraget 17 076 tkr från ansvar 15836, verksamhet 8320 till 
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 
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§ 19

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr KS/2021:498

Kommunstyrelsen beslutar

att på sidan 7 under organisationsförändring 1:01 förändras till: Organisationsförändring 
inom förvaltning. Delegat kommunstyrelsen,

att för övrigt anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Revidering av kommunstyrelsen delegationsordning är gjord utifrån följande:

-Förtydligande avseende bidrag till fisk- och viltvårdande insatser (11.09) att 
"Sitasjauredomen" Vattendomstolens deldom 1992-09-01 A 5/1969 reglerar bidrag till 
fiskvårdande insatser.

-Revidering av utlämnande av handling 3.05. 

-När det gäller Näringsliv, utveckling och sysselsättning handlar det om den nya 
avdelningen Tillväxt och attraktivitet och att Avdelningschefen under tre punkter (10.01, 
10.03 och 10.04) ska ha rätt att besluta om ekonomiska medel upp till ett prisbasbelopp. 
Detta är nya punkter. 

-Ändringar inom områdena 5, 8, 9 och 13 utifrån förslag från Teknikavdelningen. 
Punkterna handlar om tillägg samt ändringar av delegat. 

-Permanent införande av SAMT förvaltningschefs vidaredelegation inom områdena 5 och 8.

Föreslagna förändringar är markerade med rött. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-16 att lämna ärendet utan eget 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 17 januari, samt att 
jämförelsedokument finns med i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva. 
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Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsavdelningen föreslår Kommunstyrelsen besluta. 

att anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen,

att KS/2020:370-003 upphör att gälla.

Underlag
1. Kommunstyrelsens delegationsordning.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 § 207.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att på sidan 7 under organisationsförändring 1:01 förändras till: Organisationsförändring 
inom förvaltning. Delegat kommunstyrelsen,

att för övrigt anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette 
Wäpplings förslag.
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§ 20

Kommundirektörens rapport
Dnr KS/2022:21

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar om pågående ärenden och aktuella projekt.

Monica Flodström, kommundirektör, informerar om:

- Regionen gällande Matlaget
- Försäkringar
- Covid-19/samhällsmöten återupptas.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 21

Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig aktuell information
Dnr KS/2022:22

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta
upp information från de kommunala råden samt annan aktuell information.

Birgitta Larsson (S) informerar från rådet för social hållbarhet

- Tandvård
- Nyanlända
- Nya droganvändare
- Kulturförening.

Jeanette Wäppling (V) informerar från kommunala pensionärsrådet (KPR)

- Äldreomsorgsfrågor
- Delaktighet i bostadsbyggande
- Enens snickeri
- KPR:s aktiviteter.

Stefan Ovrell (MP) informerar från E-nämnden

- Ny tjänsteperson
- Socialtjänst verksamhetssystem
- Byte av lokaler
- E-nämndens verksamhet
- Digitala möten.

Pernilla Fagerlönn (V) informerar från samrådsgruppen för minoritetsspråk

- Tornedalningarna och finska föreningen har sagt upp sina platser.

Stefan Ovrell (MP) informerar från inlandsbanan (IBAB)

- Ny VD
- Sommartrafiken
- Nya vagnar.
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Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 22

Delgivningar
Dnr KS/2022:18, KS/2021:30, KS/2021:53, KS/2021:582, KS/2021:650, KS/2021:678, 
KS/2021:713, KS/2021:716, KS/2021:736, KS/2021:742, KS/2021:746, KS/2021:750, 
KS/2021:762, KS/2021:763, KS/2021:774, KS/2021:775, KS/2021:780, KS/2021:782, 
KS/2021:785, KS/2021:794

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättad rapport anmälda delgivningar.

Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättad rapport anmälda delgivningar.

Underlag
1. Rapport.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att godkänna upprättad rapport anmälda delgivningar.
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§ 23

Delegationsbeslut
Dnr KS/2022:19, AlkT/2021:13, AlkT/2021:14, AlkT/2021:16, AlkT/2021:8, KS/2021:738

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten över delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Anmälda delegationsbeslut.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten över delegationsbeslut.

Underlag
1. Rapport.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att godkänna rapporten över delegationsbeslut.
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§ 24

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr KS/2022:20

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda kurser/konferenser.

Vid kallelsen utskick föreligger inga anmälda kurser/konferenser.
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§ 25

Ärendeuppföljning
Dnr KS/2022:23

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljningen tas upp som en stående punkt vid kommunstyrelsens sammanträden.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar

att lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna.
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§ 26

Tilläggsanslag, ersättning Älvens förskola
Dnr KS/2021:720

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att projektet fortsätter utifrån koncepttyp C, 

att ur rörelsekapitalet bevilja tilläggsanslag för projekt 40710 – ersättning Älvens förskola, 
med 4 200 tkr.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen KS/2020:166 beslutade 2020-09-07 att tilldela barn- och 
utbildningsnämnden Investeringsbudget för 2021 med 40 175 tkr varav 40 000 tkr till 
projektet 
Ersättning av Älvens förskola.

Därefter har projektet studerat effektmål samt dimensionerande underlag för förskolan. Ett 
viktigt mål är att skapa en ny förskola för 6 avdelningar, varav en minoritetsavdelning.

Gällivare kommun kan via SKR ramavtal upphandla bra och genomtänkta förskolor till 
attraktiva priser. Projekt har studerat alternativen som leverantörerna erbjuder och där-
efter identifierat lämpliga entreprenörer. 

Med stöd av leverantörens uppgifter har en tidigare kalkyl arbetats fram för två alternativ:
1. Ny förskola på befintlig tomt  
2. Ny förskola på alternativ tomt som kommunen äger. 
Kalkylen visade då ett kostnadsspan mellan 52 000 000 kr - 55 400 000 kr.  

Kommunfullmäktige beslutade den 12/4–21, §54, att bevilja ytterligare 12 mkr för att 
kunna avropa en förskola enligt koncepttyp B mot en kalkyl på 52 mkr. Inför beslutet 
förelåg ingen förstudie eller projektering och efter en fördjupad utredning framgick att 
byggrätten var begränsad och att denna koncepttyp avviker från detaljplanen. 

Att genomföra en detaljplaneändring tar ca två år (längre om överklagan görs). Projektet 
förordar därför koncepttyp C som inte avviker från detaljplanen men medför i stället en 
fördyring. Även utifrån överklagan av tidigare bygglov, som medfört förseningar i 
projektet, och de rådande världsmarknadspriserna på främst trä- och stålvaror behövs 
ytterligare budgettillskott för att kunna genomföra projektet.

Den uppdaterade kalkylen på 56,2 mkr medför att ytterligare 4,2 mkr behövs som 
tilläggsanslag.
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Ekonomiska konsekvenser
Ett tilläggsanslag krävs för att kunna uppfylla framtagen beställning samt effektmål. 
Budgeten kommer att påverka kapitalkostnaderna och eventuell driftkostnadsökning för 
Barn- och utbildningsnämnden. Någon fördjupad beräkning på driftkostnadseffekterna har 
inte hunnits tas fram men det avgår även kostnader från tidigare lokaler som bör beaktas.

Konsekvenser för barn och unga
Innebär positiva konsekvenser för barn. Moderna lokaler skapar goda förutsättningar att nå 
läroplanens mål.

Koppling till kommunens strategiska mål
Det finns koppling till de strategiska målen avseende effektiva och attraktiva verksamheter 
samt medborgare som är stolta, engagerade och trivs. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att projektet fortsätter utifrån koncepttyp C, 

att ur rörelsekapitalet bevilja tilläggsanslag för projekt 40710 – ersättning Älvens förskola, 
med 4 200 tkr.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Översikt koncepttyp C och illustrationsplan.
3. Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-09 § 193.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 § 212.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M), Nicklas Johansson 
(SJVP), Eric Palmqvist (SD), Magnus Johansson (S), Lars Alriksson (M), Stefan Ovrell (MP), 
Pernilla Fagerlönn (V), Karl-Erik Taivalsaari (V), Jeanette Wäppling (V) och Birgitta Larsson 
(S) i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att projektet fortsätter utifrån koncepttyp C, 

att ur rörelsekapitalet bevilja tilläggsanslag för projekt 40710 – ersättning Älvens förskola, 
med 4 200 tkr.
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§ 27

Initiativärende av moderaterna om delegation
Dnr KS/2021:784

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till nämnd- och utredningsavdelningen för beredning.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Mikael Lundberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
lagt förslag.

Ajournering
Kl. 18.18-18.20
Kl. 18:21-18.25.

Ärendebeskrivning
Lars Alriksson (M) har under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 16 december 
2021 initierat ärendet till kommunstyrelsen sammanträde, i enlighet med kommunallagen 
4 kap. 20 §.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M) pga. bristande kontroll 
och styrning inom socialnämndens ansvarsområde

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegationen för socialnämnden tas 
tillbaka,

att kommunfullmäktige delegerar socialnämndens tidigare uppdrag till kommunstyrelsen,

att när kommunstyrelsen anser att situationen är under kontroll meddelar kommunfull-
mäktige för vidare beslut om delegation,

att kommunstyrelsen omedelbart förbereder övertagandet av socialnämndens delegation.

Jeanette Wäppling (V) yrkar

att återremittera ärendet till nämnd- och utredningsavdelningen för beredning.

Propositionsordning
Ordförande meddelar att hon avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss. 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag om återremiss mot Lars Alrikssons m.fl. 
förlag om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska åter-
remitteras i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
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§ 28

Motion av Bror Wennström (MV), Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och Gun 
Isaxon (MV) angående befarat miljöbrott
Dnr KS/2020:726

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motiveringen att Dundrets massor är utredda och bedöms inte 
förorena marken samt att massorna som lagts på Vuoskojärvi har bedömts underskrida 
mindre än ringa risk. Med anledning av det faller den andra att-satsen.  

Ärendebeskrivning
Motion om befarat miljöbrott har väckts i kommunfullmäktige där kommunfullmäktige 
föreslås besluta 

”Att: Kommunen klargör om det föreligger miljöfarlig hantering av fyllnadsmassor som 
använts uppe på Dundret samt Vuoskojärvi-industriområde.

Att: Besluta om rättslig prövning, med krav om skadestånd om marken är förorenad av 
fyllnadsmassorna”

Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden har att bifalla eller avslå motionen.

Gällande Dundret så startades ett tillsynsärende med anledning av transporten av 
massorna som fördes till Dundret. Krav ställdes på att provtagning av massorna skulle 
genomföras, vilket också skedde. Provtagningsresultaten visade på halter understigande 
känslig markanvändning, vilket var det som resultaten jämfördes mot. Det innebär dock 
inte att det är tillåtet att använda massor hur som helst eftersom det egentligen också 
krävs en jämförelse med markens värden för att avgöra om en ”nedsmutsning” av marken 
sker 
genom tillförande av massor. Dåvarande verksamhetsutövaren hade sökt och fått tillstånd 
om att lägga vissa massor på en viss plats men inte följt tillståndet eller ansökan. En 
åtalsanmälan är genomförd och inget beslut gällande den är fattad. 

Gällande Vuoskojärvi-området har inte miljökontoret kännedom om vilka massor som 
transporterats från banområdet eller vart massorna ska ha placerats. Det krävs anmälan 
till miljökontoret om massorna som ska användas överskrider riktvärdena för ”mindre än 
ringa risk”. Eftersom anmälan inte inkommit innebär det att massorna är bedömda att 
underskrida de värdena och därmed inte kräva anmälan till miljökontoret. 

Ekonomiska konsekvenser
Om massorna trots att de är provtagna och utredda skulle medföra en förorening av 
marken som fastighetsägaren behöver åtgärda kan det innebära en ökad kostnad. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Om fastighetsägaren skulle behöva lägga stor del av utveckling på is pga. ökade kostnader 
för en eventuell sanering skulle det kunna innebära en försämring av området vilket då 
skulle kunna drabba barn och ungdomar som vistas på anläggningen Dundret. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Om föroreningar skulle finnas kan det leda till att anläggningen Dundret eventuellt kunde 
tappa i attraktionsvärde och inte vara lika effektiv med intäkterna om delar av dem skulle 
gå till sanering istället för verksamhetsutveckling. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motiveringen att Dundrets massor är utredda och bedöms inte 
förorena marken samt att massorna som lagts på Vuoskojärvi har bedömts underskrida 
mindre än ringa risk. Med anledning av det faller den andra att-satsen.  

Underlag
1. Motion.
2. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2021-11-09 § 130.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 § 213.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att avslå motionen med motiveringen att Dundrets massor är utredda och bedöms inte 
förorena marken samt att massorna som lagts på Vuoskojärvi har bedömts underskrida 
mindre än ringa risk. Med anledning av det faller den andra att-satsen.  
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§ 29

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott, detaljbudget 2022
Dnr KS/2021:123

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa förslag till detaljbudget 2022 för kommunstyrelsens samhällsbyggnads- och 
teknikutskott.

Protokollsanteckning
Lars Alriksson (M) och Mikael Lundberg (M) vill föra följande till protokollet:

Att vi hade för avsikt att i fastighetsavdelningens budget öka planerat och felavhjälpande 
underhåll med sammanlagt 2 Mnkr. Tyvärr kunde denna intention inte genomföras då 
moderaternas förslag att spara 2 Mnkr i kommunstyrelsens arbetsutskotts budget inte 
bifölls.

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen för 2022.
Kommunstyrelsens driftbudgetram för 2022 beslutas i kommunfullmäktige och är grund till 
detaljbudgeten för 2022.

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutade 10 januari att lämna 
ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 17 januari 
2022.

Dan Johansson, tf. förvaltningschef informerar om:
- Tillvägagångssätt, övergripande budget, åtgärder för budget i balans
- Ram 2022
- Övergripande budget
- Åtgärder
- Avvecklingsfastigheter.
-

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget finansieras inom fastställda budgetramar.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa förslag till detaljbudget 2022 för kommunstyrelsens samhällsbyggnads- och 
teknikutskott.

Underlag
1. Budget 2022 SAMT.
2. Detaljbudget 2022.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-01-10 § 2.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens 
förslag

att anta det i dag förslag till detaljbudget 2022 för kommunstyrelsens samhällsbyggnads- 
och teknikutskott.
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§ 30

Lagfart fastigheterna Höken 8 och 9
Dnr KSst/2020:440

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna i ärendet upprättat avtal om samtycke och förskottuppgörelse och utbetala 
1 514 000 kronor till den före detta makan,

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna i ärendet aktuellt avtal, samt 

att anvisa medel för utbetalning av beloppet enligt avtalet om samtycke och 
förskottsuppgörelse, 1 514 000 kronor, från Nya exploateringsområden, projektnummer 
24021. 

Ärendebeskrivning
För att erhålla full lagfart för fastigheterna Höken 8 och 9 fordras samtycke från tidigare 
makan till överlåtelsen av fastigheterna. Den tidigare makan har som villkor för att 
samtycka till överlåtelsen att kommunen utger en ersättning om 1 514 000 kronor till 
henne, där de anspråk hon har på sin före detta make i bodelning eller som på annat sätt 
skulle kunna göras gällande mot honom samt den rätt som kunde tillkomma henne med 
anledning av aktuella fastighetsaffärer övergår till kommunen.

Mot ovanstående bakgrund samt med hänsyn till möjligheten att snabbt erhålla full lagfart 
för de aktuella fastigheterna föreslås att kommunen godkänner i ärendet upprättat avtal 
enligt ovan samt utbetalar 1 514 000 kronor till före detta makan såsom förskottsupp-
görelse i bodelningen.

Ekonomiska konsekvenser
Det föreslagna beslutet innebär att kommunen utbetalar en kontant ersättning till tidigare 
fastighetsägares före detta maka om 1 514 000 kronor, där kommunen övertar tidigare 
makas rätt vid bodelningen efter äktenskapsskillnad och får återkräva detta belopp från 
den tidigare fastighetsägaren tillika före detta make vid bodelningen.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Genom att erhålla full lagfart för aktuella fastigheter skapas möjligheter att genom 
bebygga fastigheterna med flerbostadshus tillhandahålla fler bostäder i kommunen. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att godkänna i ärendet upprättat avtal om samtycke och förskottuppgörelse och utbetala 
1 514 000 kronor till den före detta makan,

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna i ärendet aktuellt avtal, samt 

att anvisa medel för utbetalning av beloppet enligt avtalet om samtycke och 
förskottsuppgörelse, 1 514 000 kronor, från Nya exploateringsområden, projektnummer 
24021. 

Underlag
1. Avtal om samtycke och förskottsuppgörelse.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-01-10 § 4.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M) och Lars Alriksson 
(M) i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag

att godkänna i ärendet upprättat avtal om samtycke och förskottuppgörelse och utbetala 
1 514 000 kronor till den före detta makan,

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna i ärendet aktuellt avtal, samt 

att anvisa medel för utbetalning av beloppet enligt avtalet om samtycke och 
förskottsuppgörelse, 1 514 000 kronor, från Nya exploateringsområden, projektnummer 
24021. 
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§ 31

Taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2022
Dnr KS/2021:760

Kommunstyrelsen beslutar

att karta över zonområden biläggs kommunfullmäktiges handlingar.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga till lördagar kl. 15-24 som avgiftsfri, samt i övrigt

att anta taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2022.

Reservation
Mikael Lundberg (M), Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Samhällsbyggnads- 
och teknikförvaltningen har upprättat förslag för taxa för parkeringsavgifter 2022

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenserna uppstår i samband med införandet av parkeringsavgifter samt 
omskyltnings kostnader. Eventuella intäkter kvitteras mot avtal parkeringsbevakning och 
innebär inget överskott då det också finansiera mjukvara för parkeringsövervakning samt 
sms tjänster.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut har inga negativa konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och 
effektiva verksamheter. Det strategiska målet gör koppling till god ekonomisk hushållning 
som innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas 
med hög produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör 
kommunens kvalitet och service.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att lägga till lördagar kl. 15-24 som avgiftsfri, samt i övrigt

att anta taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2022.

Underlag
1. Förslag Taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2022.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-01-10 § 6.

Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar

att lägga till lördagar kl. 15-24 som avgiftsfri, samt i övrigt

att anta taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2022.

Mikael Lundberg (M) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och Lars Alriksson (M)

att avslå förslag till beslut.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag mot Mikael Lundbergs m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Stefan Ovrells förslag.

Tilläggsyrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att karta över zonområden biläggs kommunfullmäktiges handlingar.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 32

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget,

att anta förslag till timtidstaxa för laddning av elfordon i skolgaraget,

att 10 st. platser av AC-laddarna i skolgaraget upplåts till samtliga fordon, samt

att beslut om fri parkering i skolgaraget gäller fram till beslut tagits av kommunfullmäktige.

Reservation
Mikael Lundberg (M), Eric Palmqvist (SD) och Lars Alriksson (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ajournering
18.42-18.49.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-25 §314 att det skall införas en kostnad för att 
parkera i skolgaraget i Kunskapshuset.

Ekonomiska konsekvenser
Intäkterna är svåra att bedöma

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

Koppling till kommunens strategiska mål
Vi skapar ett mer attraktivt centrum.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings-, och teknikutskott föreslår kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget,

att anta förslag till timtidstaxa för laddning av elfordon i skolgaraget,

att 10 st. platser av AC-laddarna i skolgaraget upplåts till samtliga fordon, samt

att beslut om fri parkering i skolgaraget gäller fram till beslut tagits av kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Taxa.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-01-10 § 7.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget,

att anta förslag till timtidstaxa för laddning av elfordon i skolgaraget,

att 10 st. platser av AC-laddarna i skolgaraget upplåts till samtliga fordon, samt

att beslut om fri parkering i skolgaraget gäller fram till beslut tagits av kommunfullmäktige.

Mikael Lundberg (M) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och Lars Alriksson (M)

att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget,

att ge förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen delegation att 
hantera kWh avgiften utifrån genomsnittet, för godkännande i kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott, där den ses över kvartalsvis,

att 10 st. platser av AC-laddarna i skolgaraget upplåts till samtliga fordon, samt

att beslut om fri parkering i skolgaraget gäller fram till beslut tagits av kommunfullmäktige.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris förslag mot Mikael Lundbergs m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris 
förslag.
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