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Kommunstyrelsen    
 
Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2/21/2022 
 
Ordinarie Namn Parti Beslut i 

§§ 
Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ordförande Birgitta Larsson S 44–73   

Vice ordfö-
rande Jeanette Wäppling V 44–73   

2:e vice ord-
förande Henrik Ölvebo MP 44–73   

Ledamot Karl-Erik Taivalsaari V 44–73   

Ledamot Magnus Johansson S 44–73   

Ledamot Maria Åhlén S 44–73   

Ledamot Mats Rantapää S 44–73   

Ledamot Lars Alriksson M    

Ledamot Benny Blom M    

Ledamot Eric Palmqvist SD 44–73   

Ledamot Nicklas Johansson SJVP 44–73   

Ledamot Pernilla Fagerlönn V 
44-47, 49, 
54-56, 58-
61,63 

13:00-16:15  

Ledamot Mattias Liinanki MP 55, 59,67-
73 14:55-16:15  

 

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 44–73  Ers. Mattias Liinanki §§ 44-54, 58, 66 
Ers. Benny Blom §§ 55, 59, 67-73 

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 Henrics-
son SJVP    

Ersättare Kjell Hansson M    
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Kommunstyrelsen    
 
Ersättare Mikael Lundberg M 44–73  Ers. Lars Alriksson 

 

Övriga del-
tagare Namn Anmärkning/närvarande 

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 44–73 

Kommun-di-
rektör Monica Flodström §§ 44–73 

Förvalt-
ningschef Annette Viksten Åhl § 45, föredragande 

Ordförande 
socialnämnd Johannes Sundelin § 45, föredragande 

Ekonomichef Gun Nilsson §§ 45-51, föredragande 

Ekonom Lena Johansson §§ 45-50, föredragande 

Ekonom Sofie Vesterlund §§ 45-50, föredragande 

Tf. förvalt-
ningschef Robert Nilsson §§ 46-48 

Tf. förvalt-
ningschef Dan Johansson §§ 54-55, föredragande 
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Kommunstyrelsen    
 
Innehållsförteckning 
 
§ 44 6 

Godkännande av dagordning 

§ 45 7 
Socialnämndens fördjupade uppföljning av underskott 

§ 46 9 
Detaljbudget kommunstyrelsens ungdom-, fritid- och kulturutskott 2022 

§ 47 11 
Kommunstyrelsens detaljbudget år 2022 

§ 48 13 
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids och kulturutskotts investeringsbudget 2023, 
plan 2024-2026 

§ 49 15 
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott investeringsbudget 2023, 
plan 2024-2026 

§ 50 17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts investeringsbudget 2023, plan 2024-2026 

§ 51 19 
Kommunplansdirektiv 2023-2026 

§ 52 21 
Slutredovisning samverkansprojekt SEDD 

§ 53 22 
Förskola/skola Repisvaara 

§ 54 24 
Information om samhällsomvandlingen för kommunstyrelsen 

§ 55 26 
Ekonomisk redovisning budget projekt 

§ 56 27 
Intyg firmatecknare 2022 

§ 57 28 
Behöriga till betalkort 

§ 58 30 
Förslag till ändring val Laponiatjuottjudus styrelse 2022-2024 

§ 59 32 
Överlåtelse av mark, del av Robsam 1:3 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  5  (54) 
   
 
 

2022-02-21  
   

 
 

   
  

 

Kommunstyrelsen    
 
§ 60 34 

Begäran om justering av årsbelopp för utsändning av kommunfullmäktige och 
annan 

kommunal information i Gällivare Närradio 

§ 61 36 
Initiativärende av Moderaterna om delegation 

§ 62 38 
Delgivningar 

§ 63 39 
Delegationsbeslut 

§ 64 40 
Kommundirektörens rapport 

§ 65 41 
Kurser, konferenser samt återkoppling 

§ 66 42 
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig aktuell 
information 

§ 67 43 
Ärendeuppföljning 

§ 68 44 
Äskande om investeringsmedel  för miljöåtgärder till Pastorn 1 

§ 69 46 
Motion av Lars Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom 
(M), Kjell Hansson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Krav på uppsamling på 
all gatusopning 

§ 70 48 
Motion av Eric Palmqvist (SD), Rory Blom (SD) och Mia Feldenius (SD) angående 
säkrare gång- och cykelväg vid Kulleporten 

§ 71 50 
Motion av Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD) och Eric Palmqvist (SD) angående 
backhoppan på Dundret 

§ 72 52 
Motion av Anneli Isaksson (MV) och Fredric Olofsson (MV) angående välkomstpaket 
till nyanställda kommunarbetare inom bristyrken 

§ 73 53 
Svar på granskningsrapport 
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Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 44 
 
Godkännande av dagordning 
Dnr KS/2022:16 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna dagordningen med följande förändring: 
 
att lyfta ut ärende 2 – Information om Reborn och framtida viktig vattenförvaltning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 45 
 
Socialnämndens fördjupade uppföljning av underskott 
Dnr KS/2022:26 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge socialnämnden i uppdrag att presentera åtgärder för att få en budget i balans till 
kommunstyrelsens sammanträde 23 maj, samt 
 
att tacka för informationen. 
 
Ajournering 
11:15-11:25 
  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 17 januari 2022 att bjuda in socialnämnden/förvaltningen till 
kommunstyrelsens sammanträde 21 februari för en fördjupad redovisning av underskottet. 
 
Underlag 

1. Kommunstyrelsen 2022-01-17 § 4. 
2. Presentation. 

 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 
 
att ge socialnämnden i uppdrag att presentera åtgärder för att få en budget i balans till 
kommunstyrelsens sammanträde 23 maj, samt 
 
att tacka för informationen. 
 
Eric Palmqvist (SD) yrkar 
 
att ge socialnämnden i uppdrag att presentera åtgärder för att få en budget i balans till 
kommunstyrelsens sammanträde 23 maj, 

att Socialnämnden återkommande ska redovisa aktuellt budgetläge till Kommunstyrelsen 
så länge budgetavvikelsen överstiger 5%, samt 

att tacka för informationen. 

Mikael Lundberg (M) yrkar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att socialnämndens delegation lyfts och överförs till kom-
munstyrelsen och när den ekonomiska situationen är under kontroll så återförs delegat-
ionen till socialnämnden. 
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Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar 
 
Enligt Henrik Ölvebos förslag 
 
Enligt Eric Palmqvists förslag 
 
Enligt Mikael Lundbergs förslag 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag. 
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Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 46 
 
Detaljbudget kommunstyrelsens ungdom-, fritid- och kulturutskott 2022 
Dnr KS/2021:126 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa förslag till detaljbudget 2022 för kommunstyrelsens ungdom-, fritid- och  
kulturutskott. 
 
att den ospecificerade besparingsposten ska utredas och att förvaltningen ska komma med 
förslag på besparingsåtgärder. 
 
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, dock finns det en ospecificerad be-
sparingspost på 1 850 000 kr som måste utredas och åtgärdas. Förvaltningen har tidigare 
äskat för att täcka delar av underskottet, ärende KS/2020:152 RAM Friidrottsanläggning 
underlag och RAM Is- och evenemangsarenan underlag samt KS/2021:184 taxa för skol-
verksamhet i fritidsanläggningar. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Det finns konsekvenser i förslaget för barn och unga.  
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
I förslaget finns koppling till kommunens strategiska mål. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
att fastställa förslag till detaljbudget 2022 för kommunstyrelsens ungdom-, fritid- och  
kulturutskott. 
 
att den ospecificerade besparingsposten ska utredas och att förvaltningen ska komma med 
förslag på besparingsåtgärder. 
 
Underlag 

1. Sammanställning detaljbudget 2022. 
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-02-01 § 2.  
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2021-12-16 § 105. 
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Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kultur-
utskotts förslag 
 
att fastställa förslag till detaljbudget 2022 för kommunstyrelsens ungdom-, fritid- och  
kulturutskott. 
 
att den ospecificerade besparingsposten ska utredas och att förvaltningen ska komma med 
förslag på besparingsåtgärder. 
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Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 47 
 
Kommunstyrelsens detaljbudget år 2022 
Dnr KS/2022:117 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa förslag till detaljbudget 2022 för kommunstyrelsen 

 
att minska driftbudgeten gällande fria nyttigheter för Lapplands kommunalförbund med 
830 tkr 
 
att den ospecificerade besparingsposten på 1 850 tkr på Ungdom-, fritid och kulturförvalt-
ningen ska utredas och att förvaltningen ska komma med förslag på besparingsåtgärder. 
 
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 avseende Lapplands kommunalförbund med 
830 tkr. 
 
Samt en ospecificerad besparingspost på 1 850 tkr för Ungdom-, Fritid och kulturutskottet 
som måste utredas och åtgärdas. Förvaltningen har tidigare äskat för att täcka delar av un-
derskottet, ärende KS/2020:152 RAM Friidrottsanläggning underlag och RAM Is- och eve-
nemangsarenan underlag samt KS/2021:184 taxa för skolverksamhet i fritidsanläggningar. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
I förslaget finns koppling till kommunens strategiska mål. 
 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen, Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen och Ung-
dom-, fritid och kulturförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att fastställa förslag till detaljbudget 2022 för kommunstyrelsen 

 
att minska driftbudgeten gällande fria nyttigheter för Lapplands kommunalförbund med 
830 tkr 
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Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

att den ospecificerade besparingsposten på 1 850 tkr på Ungdom-, fritid och kulturförvalt-
ningen ska utredas och att förvaltningen ska komma med förslag på besparingsåtgärder. 
 
Underlag 

1. Detaljbudget samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 
2. Detaljbudget 2022, Lapplands kommunalförbund. 
3. Detaljbudget 2022, Kommunledning och Stöd och utvecklingsförvaltningen.  
4. Detaljbudget 2022, Ungdom-, Fritid och Kulturförvaltningen. 
5. Total budgetram kommunstyrelsen 2022.  

 
Yrkande 
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens, samhällsbygg-
nads- och teknikförvaltningens och ungdom-, fritid och kulturförvaltningens förslag 
 
att fastställa förslag till detaljbudget 2022 för kommunstyrelsen, 

 
att minska driftbudgeten gällande fria nyttigheter för Lapplands kommunalförbund med 
830 tkr, 
 
att den ospecificerade besparingsposten på 1 850 tkr på Ungdom-, fritid och kulturförvalt-
ningen ska utredas och att förvaltningen ska komma med förslag på besparingsåtgärder. 
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Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 48 
 
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids och kulturutskotts investeringsbudget 2023, plan 
2024-2026 
Dnr KS/2022:125 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till; 
Investeringsbudget 2023 med: 4 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 kr, 
 
Investeringsplan 2024 med:  4 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 kr, 
 
Investeringsplan 2025 med:  4 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 kr, 
 
Investeringsplan 2026 med: 4 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 kr, 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunstyrelsens 
särskilda investeringsbudget 2023, plan 2024–2026. 
 
Protokollsanteckning 
Eric Palmqvist (SD) och Mikael Lundberg (M) vill föra följande till protokollet: 
 
Sverigedemokraterna och moderaterna återkommer till budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget 2023 samt plan för åren 2024-2026 för Ungdom-, fritid och 
kulturutskott. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser finns och framgår av bilagor 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar och framgår av underlag. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Investeringsäskandena är framtagna och prioriterade utifrån gällande kommunplans över-
gripande och strategiska mål. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen att besluta 
 
att anta förslag till; 
Investeringsbudget 2023 med: 12 950 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 2 850 kr, 
 
Investeringsplan 2024 med:  13 400 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 2 100 kr, 
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Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
Investeringsplan 2025 med: 30 765 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 360 kr, 
 
Investeringsplan 2026 med: 4 305 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 kr, 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunstyrelsens 
särskilda investeringsbudget 2023, plan 2024–2026. 
 
Underlag 

1. Sammanställning sid 1 investeringar 2023-2026 
2. Investeringskalkyler 2023–2026 
3. Kommunstyrelsen ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-02-01. 
4. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-02-08 § 14. 

 
Yrkande 
Magnus Johansson (S) yrkar 
 
att anta förslag till; 
Investeringsbudget 2023 med: 4 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 kr, 
 
Investeringsplan 2024 med:  4 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 kr, 
 
Investeringsplan 2025 med:  4 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 kr, 
 
Investeringsplan 2026 med: 4 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 kr, 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunstyrelsens 
särskilda investeringsbudget 2023, plan 2024–2026. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Magnus 
Johanssons förslag. 
 
 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  15  (54) 
   
 
 

2022-02-21  
   

 
 

   
  

 

Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 49 
 
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott investeringsbudget 2023, plan 
2024-2026 
Dnr KS/2022:122 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsens arbetsutskotts  
sammanträde 16 maj. 
 
Protokollanteckning 
Eric Palmqvist (SD) och Mikael Lundberg (M) vill föra följande till protokollet: 
 
Sverigedemokraterna och moderaterna återkommer till budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget 2023 samt plan för åren 2024 – 2026 för Samhällsplane-
rings- och teknikutskottet har upprättats med kommunplanen som utgångspunkt. 
 
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutade 3 februari att lämna 
ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 21 februari 2022. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser framgår av bilagor. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Konsekvenser för barn och unga framgår, i de fall behov finns, av bilagorna. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Investeringsäskandena är framtagna och prioriterade utifrån gällande kommunplans över-
gripande och strategiska mål. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta förslag till; 
 
Kommunstyrelsens skatteverksamhet: 
Investeringsbudget 2023 med: 29 750 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr, 
Investeringsplan 2024 med: 67 500 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 50 tkr, 
Investeringsplan 2025 med: 43 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 

- 690 tkr, 
Investeringsplan 2026 med: 47 050 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr.  
  
Kommunstyrelsens affärsverksamhet: 
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Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

Investeringsbudget 2023 med: 17 200 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr, 
Investeringsplan 2024 med: 19 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 

- 650 tkr, 
Investeringsplan 2025 med: 29 500 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr, 
Investeringsplan 2026 med: 55 700 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr.  
 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnad: 
Investeringsbudget 2023 med: 0 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr, 
Investeringsplan 2024 med: 300 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr, 
Investeringsplan 2025 med: 0 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr, 
Investeringsplan 2026 med: 0 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr. 
 
Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet 
Investeringsbudget 2023 med: 10 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr, 
Investeringsplan 2024 med: 15 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr, 
Investeringsplan 2025 med: 0 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr, 
Investeringsplan 2026 med: 0 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 0 tkr. 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende KS 2022:116 kommunstyrelsens  
särskilda investeringsbudget 2023, plan 2024-2026. 
 
Underlag 

1. Sammanställning STU skattefinansiering. 
2. Sammanställning STU affärsverksamhet. 
3. Sammanställning STU finansiering samhällsomvandling. 
4. Sammanställning STU exploateringsverksamhet. 
5. Bilagor 1-48, Investeringskalkyler/underlag. 
6. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-02-03 § 22. 

 
Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar 
 
att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsens arbetsutskotts  
sammanträde 16 maj. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris 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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Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 50 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts investeringsbudget 2023, plan 2024-2026 
Dnr KS/2022:119 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till; 
 
Investeringsbudget 2023 med: 42 120 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 250 tkr 
 
Investeringsbudget 2024 med:  7 500 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 75 tkr 
 
Investeringsbudget 2025 med: 6 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 75 tkr 
 
Investeringsbudget 2026 med: 7 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 75 tkr 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende KS/2022:116 Kommunstyrelsens  
särskilda investeringsbudget 2023, plan 2024–2026. 
 
Protokollanteckning 
Eric Palmqvist (SD) och Mikael Lundberg (M) vill föra följande till protokollet: 
 
Sverigedemokraterna och moderaterna återkommer till budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget 2023 samt plan för åren 2024–2026 för kommunstyrelsens 
arbetsutskott har upprättats. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser finns och framgår av underlag. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar och framgår av underlag. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att anta förslag till; 
 
Investeringsbudget 2023 med: 42 120 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 250 tkr 
 
Investeringsbudget 2024 med:  7 500 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 75 tkr 
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Investeringsbudget 2025 med: 6 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 75 tkr 
 
Investeringsbudget 2026 med: 7 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 75 tkr 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende KS/2022:116 Kommunstyrelsens  
särskilda investeringsbudget 2023, plan 2024–2026. 
 
Underlag 

1. Sammanställning investeringsbudget stöd- och utvecklingsförvaltningen 2023, plan 
2024–2026. 

2. Byte av ärendehanteringssystem. 
3. Trådlöst nätverk för skolor och förskolor. 
4. IT-arbetsplats (utbyte av datorer). 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07 § 2. 

 
Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
  
att anta förslag till; 
 
Investeringsbudget 2023 med: 42 120 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 250 tkr 
 
Investeringsbudget 2024 med:  7 500 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 75 tkr 
 
Investeringsbudget 2025 med: 6 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 75 tkr 
 
Investeringsbudget 2026 med: 7 000 tkr och driftkonsekvenser motsvarande 75 tkr 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende KS/2022:116 Kommunstyrelsens sär-
skilda investeringsbudget 2023, plan 2024–2026. 
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§ 51 
 
Kommunplansdirektiv 2023-2026 
Dnr KS/2022:111 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta kommunplansdirektiv för planperioden 2023–2026, 
 
att budgetregler 2023–2026 går upp för beslut 28 mars, 
 
att budgetregler 2022–2024 gäller med justering med att datum enligt nuvarande sam-
manträdesplan gäller, 
 
att i kommunplansdirektiv under rubriken samhällsutveckling ändra till: detaljplaner för 
1 200 bostäder, varav 10 % på landsbygden, 
 
att tillföra i dokumentet kommunplansdirektiv: driftkonsekvenser av investeringar skall i 
första hand finansieras genom omfördelning eller genom effektivisering. 
 
Protokollsanteckning 
Eric Palmqvist (SD) och Mikael Lundberg (M) vill föra följande till protokollet: 
 
Sverigedemokraterna och moderaterna återkommer till kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
För fortsatt arbete i nämnder och styrelse, beslutar kommunfullmäktige om de regler och 
direktiv som skall gälla för budgetarbetet och framtagande av kommunplan. 
 
Kommunplansdirektiven anger vilka ekonomiska förutsättningar som finns och vilka mål 
och utmaningar som bör prioriteras under kommande planperiod. Nämnder och styrelse 
har att ta hänsyn till kommunplansdirektiven i sina budgetförslag för driftprioriteringar 
samt även se över sina investeringar efter de förutsättningar som presenteras i direktivet, 
för vidare arbete med att upprätta underlag och konsekvensbeskrivningar till budgetbered-
ningen.  
 
Under hösten 2021 togs beslut om att starta upp ett projekt, med Sveriges kommuner och 
regioner (SKR), för att ta fram en ny resursfördelningsmodell för budget 2023-2026 (för-
längd budgetperiod) samt att med den tidigarelägga budgetbeslutet till juni och därmed 
även hela processen. (KS/2021:494). 
 
Budgetreglerna är ramverket för hur budgetarbetet skall gå till och hur budgeten ska  
hanteras under året. Inför år 2023–2026 finns beslut taget enligt ovan, om att införa en ny 
resursfördelningsmodell vilket gör att processen måste förändras och ett större arbete 
kommer att behöva göras efter scenariodagarna för att fastslå nya budgetregler.  
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Budgetregler föreslås komma upp för beslut till kommunstyrelsen den 28 mars och  
kommunfullmäktige 11 april. Budgetregler 2022–2024 är styrande tillsvidare med undan-
tag för de datum som anges i budgetreglerna. Datum enligt sammanträdesplan för 2022 är 
dem som är gällande och kommunicerade sedan beslutet i KS (KS/2021:494) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser finns specificerat i underlaget. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Budgeten skall utgå från God ekonomisk hushållning vilket innebär att ingen generation 
skall behöva bära tidigare generationers konsumtion. 
 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta kommunplansdirektiv för planperioden 2023–2026, 
 
att budgetregler 2023–2026 går upp för beslut 28 mars, 
 
att budgetregler 2022–2024 gäller med justering med att datum enligt nuvarande  
sammanträdesplan gäller. 
 
Underlag 

1. Kommunplansdirektiv 2023-2026.  
 
Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar 
 
att anta kommunplansdirektiv för planperioden 2023–2026, 
 
att budgetregler 2023–2026 går upp för beslut 28 mars, 
 
att budgetregler 2022–2024 gäller med justering med att datum enligt nuvarande  
sammanträdesplan gäller, 
 
att i kommunplansdirektiv under rubriken samhällsutveckling ändra till: detaljplaner för 
1 200 bostäder, varav 10 % på landsbygden, 
 
att tillföra i dokumentet kommunplansdirektiv: driftkonsekvenser av investeringar skall i 
första hand finansieras genom omfördelning eller genom effektivisering. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäk-
tige besluta i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag. 
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§ 52 
 
Slutredovisning samverkansprojekt SEDD 
Dnr KS/2020:621 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta slutrapport ” SEDD! Socialtjänst Elevhälsa Delaktighet Direkt – Uppmärksamma 
elevers frånvaro och agera" för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
SEDD är ett treårigt samverkansprojekt mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och  
Socialförvaltningen. Rapporten för året 2021 är en slututvärdering av det treåriga projektet 
SEDD som startade i januari 2018.  
 
Projektet SEDD:s syfte och mål har varit att få elever med problematisk frånvaro tillbaka 
till skolan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Projektet har varit finansierat av kommunstyrelsen med sociala investeringsmedel samt 
Barn- och Utbildningsnämnden och Socialnämnden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Genom snabba insatser av en samlad kompetens och resurser ökat möjligheten för den en-
skilda individen att nå längre i sin egen kunskapsutveckling. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att anta slutrapport ” SEDD! Socialtjänst Elevhälsa Delaktighet Direkt – Uppmärksamma 
elevers frånvaro och agera" för 2021. 
 
Underlag 

1. Slutrapport 2021 ” SEDD! Socialtjänst Elevhälsa Delaktighet Direkt – Uppmärk-
samma elevers frånvaro och agera ". 

2. Bildspel SEDD 2021. 
3. Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-14 § 206. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07 § 3. 

 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M) i enlighet med kom-
munstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 
att anta slutrapport ” SEDD! Socialtjänst Elevhälsa Delaktighet Direkt – Uppmärksamma 
elevers frånvaro och agera" för 2021. 
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§ 53 
 
Förskola/skola Repisvaara 
Dnr KS/2022:268 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att en förskola på Repisvaara med fem alternativt sex avdelningar tillförs investerings-bud-
get 2023, plan för 2024–2026,  
 
att en tvåparallellig F-6-skola på Repisvaara tillförs investeringsbudget 2023, plan för 
2024–2026, 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunstyrelsens särskilda investe-
ringsbudget 2023, plan 2024–2026. 
 
Ärendebeskrivning 
I januari 2017 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
projektutveckling av vård- och omsorgsboende på Repisvaara. I mars 2017 beslutades det 
även om förstudie för ny förskola och skola på Repisvaara. Kommunstyrelsen beslutade i 
maj 2018 att projekten skulle slås samman. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-20 att förskola på Repisvaara byggs med fem avdel-
ningar, samt att utreda var ytterligare tre avdelningar ska byggas centralt i Gällivare i  
anslutning till befintlig förskola, förslagsvis Mandolinen, samt att skolan byggs som två-
parallellig F-6-skola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-08 att föreslå kommunstyrelsen att anta 
upprättade effektmål för förskola och skola samt vård- och omsorgsboende på Repisvaara. 
Nämnden beslutade också 2020-10-12 att anta att anta upprättade verksamhetsbeskriv-
ningar och kravspecifikationer. 
  
Då vård- och omsorgsboende på Repisvaara inte längre är aktuellt föreslog styrgruppen 
2022-01-27 ett omtag då nämnden tillför ärendet till investeringsbudget och att uppdate-
rade effektmål och kravspecifikationer upprättas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget genererar nyproduktionskostnader som får hanteras i projektbudgeten. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och elever bosatta på Repisvaara får en modern förskola och skola nära hemmet. 
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Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att en förskola på Repisvaara med fem alternativt sex avdelningar tillförs investerings-bud-
get 2023, plan för 2024-2026,  
 
att en tvåparallellig F-6-skola på Repisvaara tillförs investeringsbudget 2023, plan för 
2024-2026, 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunstyrelsens särskilda investe-
ringsbudget 2023, plan 2024-2026. 
 
Underlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-16 § 18 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27 § 102 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28 § 158 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-20 § 221 
5. Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-08 § 133  
6. Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-12 § 154 
7. Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-08 § 27. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Magnus Johansson (S), Nicklas  
Johansson (SJVP), Eric Palmqvist (SD), Henrik Ölvebo (MP), Mikael Lundberg (M), Karl-Erik 
Taivalsaari (V), Birgitta Larsson (S), Pernilla Fagerlönn (V), Maria Åhlén (S), Mats Rantapää 
(S) och Stefan Ovrell (MP) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag 
  
att en förskola på Repisvaara med fem alternativt sex avdelningar tillförs investerings-bud-
get 2023, plan för 2024–2026,  
 
att en tvåparallellig F-6-skola på Repisvaara tillförs investeringsbudget 2023, plan för 
2024–2026, 
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunstyrelsens särskilda investe-
ringsbudget 2023, plan 2024–2026. 
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§ 54 
 
Information om samhällsomvandlingen för kommunstyrelsen 
Dnr KS/2022:9 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Ajournering 
14.50-15.00. 
 
Ärendebeskrivning 
En gång per kvartal informerar förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvalt-
ningen om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen. 
 
Dan Johansson, tf. förvaltningschef informerar om: 

- Multiaktivitetshuset 
- Älvens förskola 
- Ny förskola/skola Repisvaara 
- Ridhuset 
- Restaurang ishall 
- Brandvattenreservoar ishall 
- Repisvaara södra 
- Norra centrumparkeringen 
- Norskavägen 
- Vattenreningsverk Sarkasvaara 
- Fiber 
- Isborgen slutbesiktad 
- Gojan 14 
Detaljplaner 
- Välkommaskolan etapp 2 
- Gällivare 1:15 Andra sidan 
- Vassarasträsk 
- Höken 
- Repisvaara mitt 
- Duvkullan 
- Malmberget etapp 2 
- Sakajärvi, Aitik gruvområde. 

 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
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Underlag 
1. Presentation. 

 
Yrkande 
Magnus Johansson (S) yrkar 
 
att tacka för informationen och lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Magnus 
Johanssons förslag. 
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§ 55 
 
Ekonomisk redovisning budget projekt 
Dnr KS/2022:24 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
En gång per kvartal redovisar förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvalt-
ningen om ekonomi/budget projekt. 
 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
Yrkande 
Maria Åhlén (S) yrkar 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
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§ 56 
 
Intyg firmatecknare 2022 
Dnr KS/2022:192 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Kommunstyrelsen antar intyget om firmatecknare för 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Flera myndigheter kräver i dag intyg om firmatecknare när kommunen ansöker om bidrag 
eller andra förmåner. Intyget får i de flesta fall inte vara äldre än ett år och firmatecknarna 
ska namnges.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända konsekvenser för barn och unga.  
 
Förslag till beslut 
Kommundirektörens stab föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att Kommunstyrelsen antar intyget om firmatecknare för 2022. 
 
Underlag 

1. Intyg om firmatecknare. 
 
Yrkande 
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommundirektörens stabs förslag 
 
att Kommunstyrelsen antar intyget om firmatecknare för 2022. 
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§ 57 
 
Behöriga till betalkort 
Dnr KS/2022:221 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsen beslutar om att tilldela behörighet för betalkort för kommunalråd, 
kommundirektör, förvaltningschefer, samordningssekreterare, kommunikationschef samt 
IT-chef, 
 
att med detta beslut anta nytt styrdokument för betalkort. 
 
Ärendebeskrivning 
För att underlätta inköp av varor och tjänster via internet samt att underlätta vid represen-
tation och dylikt finns möjlighet att tilldela betalkort. Det finns tidigare beslut Ks/1996:555 
003 om att betalkort tilldelas kommunalråd, kommundirektör, IT chef samt chef för stöd- 
och utvecklingsförvaltningen samt enskilt beslut om Eva Martinsson får inneha betalkort.  
 
Förvaltningens förslag är att tilldela behörighet till betalkort för kommunalråd, kommun-
direktör, förvaltningschefer, samordningssekreterare, kommunikationschef samt IT-chef. 
Detta ger de namngivna befattningarna möjlighet att rekvirera betalkort om behov finns. 
 
För att underlätta uppföljningen av beslut så föreslås att styrdokumentet uppdateras med 
de föreslagna befattningarna och nya tilldelningsbeslut ska gå upp till kommunstyrelsen för 
beslut. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsen beslutar om att tilldela behörighet för betalkort för kommunalråd, 
kommundirektör, förvaltningschefer, samordningssekreterare, kommunikationschef samt 
IT-chef, 
 
att med detta beslut anta nytt styrdokument för betalkort. 
 
Underlag:  

1. Styrdokument betalkort (gamla). 
2. Nytt styrdokument för betalkort. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07 § 8. 
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Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 
att kommunstyrelsen beslutar om att tilldela behörighet för betalkort för kommunalråd, 
kommundirektör, förvaltningschefer, samordningssekreterare, kommunikationschef samt 
IT-chef, 
 
att med detta beslut anta nytt styrdokument för betalkort. 
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§ 58 
 
Förslag till ändring val Laponiatjuottjudus styrelse 2022-2024 
Dnr KS/2022:210 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreslå Hanna Andersson till ordinarie ledamot i Laponiatjuottjudus/ 
Laponiaförvaltningens styrelse under innevarande mandatperiod till och med 2024,  
 
att föreslå Robert Nilsson till ersättare i Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltningens styrelse 
under innevarande mandatperiod till och med 2024,  
 
att Monika Nilsson avslutar sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Laponiatjuottjudus/ 
Laponiaförvaltningens styrelse,  
 
att Annica Oscarsson avslutar sitt uppdrag som ersättare i Laponiatjuottjudus/ 
Laponiaförvaltningens styrelse. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har valt Monika Nilsson som ordinarie ledamot och Annica Oscarsson 
som ersättare att representera Gällivare kommun i Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltning-
ens styrelseåren 2021–2022. På grund av ändrade förutsättningar i verksamheterna är det 
nödvändigt att göra förändringar av representationen i Laponiatjuottjudus/Laponiaförvalt-
ningens styrelse. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet bedöms inte beröra barn och ungdomar 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Uppdraget att förvalta världsarvet Laponia ligger i linje med det fjärde strategiska målet 
gällande miljö och klimat. 
 
Förslag till beslut 
Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
att föreslå Hanna Andersson till ordinarie ledamot i Laponiatjuottjudus/ 
Laponiaförvaltningens styrelse under innevarande mandatperiod till och med 2024,  
 
att föreslå Robert Nilsson till ersättare i Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltningens styrelse 
under innevarande mandatperiod till och med 2024,  
 
att Monika Nilsson avslutar sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Laponiatjuottjudus/ 
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Laponiaförvaltningens styrelse,  
 
att Annica Oscarsson avslutar sitt uppdrag som ersättare i Laponiatjuottjudus/ 
Laponiaförvaltningens styrelse.  
 
Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M) i enlighet med tillväxt- 
och attraktivitetsavdelningens förslag 
 
att föreslå Hanna Andersson till ordinarie ledamot i Laponiatjuottjudus/ 
Laponiaförvaltningens styrelse under innevarande mandatperiod till och med 2024,  
 
att föreslå Robert Nilsson till ersättare i Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltningens styrelse 
under innevarande mandatperiod till och med 2024,  
 
att Monika Nilsson avslutar sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Laponiatjuottjudus/ 
Laponiaförvaltningens styrelse,  
 
att Annica Oscarsson avslutar sitt uppdrag som ersättare i Laponiatjuottjudus/ 
Laponiaförvaltningens styrelse. 
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§ 59 
 
Överlåtelse av mark, del av Robsam 1:3 
Dnr KSst/2021:741 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna en överlåtelse av det aktuella markområdet enligt i ärendet upprättat avtal 
för en köpeskilling om 166 064, samt  
 
att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna i ärendet aktuellt överlåtelseavtal samt köpebrev. 
 
Ärendebeskrivning 
På grund av gruvbrytningens påverkan har det uppkommit en situation där MAIF behöver 
ersätta Kaptensgården med motsvarande anläggning på annan plats. En lämplig placering 
av denna nya anläggning bedöms vara på Tallbackaområdet enligt markering på till denna 
tjänsteskrivelse bifogad karta. 
 
MAIF föreslås därför erbjudas ett förvärv av aktuellt markområde enligt i ärendet upprättat 
förslag till överlåtelseavtal för bebyggande av markområdet med ny anläggning för skid-
åkning. Den i avtalet föreslagna köpeskillingen bedöms som skälig med hänsyn till mark-
värdena inom området samt markens beskaffenhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut innebär att kommunen överlåter ett markområde om ca. 1 600 
kvadratmeter mark till MAIF och erhåller en kontant ersättning om 166 064 kronor såsom 
köpeskillingen för marken. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
En placering av den nya skidanläggningen inom området skapar förutsättningar för barn 
och unga att delta i föreningens skidverksamhet. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Den nya skidanläggningen bedöms bidra till möjligheter till en aktiv fritid för människor i 
kommunen.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunstyrel-
sen besluta  
 
att godkänna en överlåtelse av det aktuella markområdet enligt i ärendet upprättat avtal 
för en köpeskilling om 166 064 kr, samt  
 
att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna i ärendet aktuellt överlåtelseavtal samt köpebrev. 
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Underlag 

1. Överlåtelseavtal del av Robsam 1:3 
2. Karta med markering över för överlåtelsen aktuellt område.  
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-02-03 § 25. 

 
Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Magnus Johansson (S), Mikael Lundberg 
(M), Nicklas Johansson (SJVP), Karl-Erik Taivalsaari (V), Eric Palmqvist (SD), Mats  
Rantapää (S), Mattias Liinanki (MP) och Stefan Ovrell (MP) i enlighet med kommunstyrel-
sens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag 
 
att godkänna en överlåtelse av det aktuella markområdet enligt i ärendet upprättat avtal 
för en köpeskilling om 166 064 kr, samt  
 
att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna i ärendet aktuellt överlåtelseavtal samt köpebrev. 
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§ 60 
 
Begäran om justering av årsbelopp för utsändning av kommunfullmäktige och annan  
kommunal information i Gällivare Närradio 
Dnr KS/2020:700 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att justera årsbeloppet så att ersättningen till Gällivare närradioförening blir 95 000 kronor 
för 2022. 
 
att årsbeloppet därefter årligen räknas upp med 2 %. 
 
att årsbeloppet årligen räknas upp i avsatt budget med 2 %. 
 
Protokollsanteckning 
Eric Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet: 
Gällivare Närradioförening har inte i sin begäran kunnat göra sannolikt att begärt utökat 
anslag kommer att medföra en förbättrad tillgänglighet av tidigare utsändningar av full-
mäktiges sammanträden eller en modernisering av formatet av de samma så som exem-
pelvis indexering av ärendepunkter eller sökbarhet i ljudfilerna. 
 
Vidare saknar närradioföreningen en demokratipolicy som jämställer alla i Gällivares  
kommunfullmäktige representerade politiska partier varför ett utökat årsbelopp ur ett  
demokratiperspektiv bör anses otänkbart. 
 
Reservation 
Eric Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Gällivare närradioförening har gjort en begäran om en uppjustering av årsbeloppet för  
utsändning av Kommunfullmäktige som varit oförändrat i många år. Gällivare närradio har 
under många år haft en överenskommelse med Gällivare kommun att sända ut samtliga 
kommunfullmäktigemöten under året. Enligt nuvarande överenskommelse så betalar  
Gällivare kommun 75 000kr/år till närradion för arbetet. Styrelsen för Gällivare närradioför-
ening har under hösten 2017 diskuterat föreningens ekonomi och finansiering och konsta-
terat att kostnaderna för personal och drift ökar för varje år medan intäkterna för de fasta 
uppdragen (Kommunen, Regionen) inte har justerats på många år.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
En uppjustering av årsbeloppet med 2 % per år från 2010 skulle innebära att den nya  
ersättningen blir 95 000 kronor. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända konsekvenser för barn och unga. 
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Koppling till kommunens strategiska mål 
En uppjustering av årsbeloppet till Gällivare närradioförening kan kopplas till att våra verk-
samheter är effektiva och attraktiva. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att justera årsbeloppet så att ersättningen till Gällivare närradioförening blir 95 000 kronor 
för 2022. 
 
att årsbeloppet därefter årligen räknas upp med 2 %. 
 
att årsbeloppet årligen räknas upp i avsatt budget med 2 %. 
 
Underlag 

1. Begäran från Gällivare närradioförening. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07 § 14. 

 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M) och Nicklas Johansson 
(SJVP) i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 
att justera årsbeloppet så att ersättningen till Gällivare närradioförening blir 95 000 kronor 
för 2022. 
 
att årsbeloppet därefter årligen räknas upp med 2 %. 
 
att årsbeloppet årligen räknas upp i avsatt budget med 2 %. 
 
Eric Palmqvist (SD) yrkar 
 
att avslå förslag till beslut. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl. förslag mot Eric Palmqvists förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Henrik Ölvebos m.fl. förslag. 
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§ 61 
 
Initiativärende av Moderaterna om delegation 
Dnr KS/2021:784 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avslå moderaternas initiativärende, då fördjupade uppföljningar ej visar på bristande 
kontroll eller styrning inom socialnämndens ansvarsområde, samt 
 
att ärendet därmed stannar i kommunstyrelsen. 
 
Reservation 
Mikael Lundberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Ajournering 
Kl. 10.30-10.35. 
 
Ärendebeskrivning 
Initiativärende har väckts av moderaterna, Lars Alriksson, vid kommunstyrelsens arbets-
utskotts sammanträde 211216 i enlighet med kommunallagen 4 kap. 20 §.  
 
Moderaterna yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att dele-
gationen för socialnämnden tas tillbaka på grund av bristande kontroll och styrning inom 
socialnämndens ansvarsområde. Moderaterna yrkar vidare att kommunfullmäktige delege-
rar socialnämndens tidigare uppdrag till kommunstyrelsen, att när kommunstyrelsen anser 
att situationen är under kontroll meddelar kommunfullmäktige för vidare beslut om dele-
gation samt att kommunstyrelsen omedelbart förbereder övertagandet av socialnämndens 
delegation.  
 
Kommunstyrelsen har 220117 beslutat att återremittera ärendet till nämnd- och utred-
ningsavdelningen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen har begärt redovisning av socialnämnden utifrån sitt ansvar gällande 
kontroll och styrning: 
 
- Socialnämnden redoviserar kontinuerligt budgetuppföljning till kommunstyrelsen,  
- liksom övriga nämnder gör.  
- Socialnämnden har sedan hösten -21 redovisat en fördjupad uppföljning utifrån sitt 

budgetunderskott.  
- En specifik redovisning gällande kostnader och kvalitet kopplat till biståndsenheten har 

genomförts på kommunstyrelsens sammanträde 220117.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Inga kända ekonomiska konsekvenser.  
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Konsekvenser för barn och unga  
Inga kända konsekvenser för barn och unga.  
 
Koppling till kommunens strategiska mål  
Kan kopplas till att kommunens verksamheter är effektiva och attraktiva.  
 
Förslag till beslut  
Nämnd- och utredningsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att utifrån beredningen som 
gjorts ta ställning till moderaternas initiativ.  
 
Underlag  

1. Kommunstyrelsen 2022-01-17 § 27. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Magnus Johansson (S), Maria Åhlén (S), 
Henrik Ölvebo (MP), Stefan Ovrell (MP), Karl-Erik Taivalsaari (V), Birgitta Larsson (S), Mats 
Rantapää (S), Eric Palmqvist (SD) och Nicklas Johansson (SJVP) 
 
att avslå moderaternas initiativärende, då fördjupade uppföljningar ej visar på bristande 
kontroll eller styrning inom socialnämndens ansvarsområde, samt 
 
att ärendet därmed stannar i kommunstyrelsen. 
 
Mikael Lundberg (M) yrkar  
 
att föreslå kommunfullmäktige att socialnämndens delegation lyfts och överförs till kom-
munstyrelsen och när den ekonomiska situationen är under kontroll så återförs delegat-
ionen till socialnämnden. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl.  förslag mot Mikael Lundbergs 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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§ 62 
 
Delgivningar 
Dnr KS/2022:18, KS/2019:690, KS/2021:52, KS/2021:795, KS/2021:797, KS/2022:29, 
KS/2022:32, KS/2022:38, KS/2022:53, KS/2022:252, KS/2022:254 
 
 
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 
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag 
 
att godkänna upprättad rapport anmälda delgivningar. 
 
 
 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  39  (54) 
   
 
 

2022-02-21  
   

 
 

   
  

 

Kommunstyrelsen    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 63 
 
Delegationsbeslut 
Dnr KS/2022:19, AlkT/2021:15 
 
 
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 
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag 
 
att godkänna rapporten över delegationsbeslut. 
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§ 64 
 
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 övrig aktuell information. 
 
Monica Flodström, kommundirektör, informerar om: 
- Visioner i Norr 
- Framtidsgrupp med LKAB 
- Träff med Peter Larsson i Boden, centrala myndigheter och regeringskansliet 
- LKF – HVB-hem 
- Förhöjt säkerhetsläge. 
- Omorganisationen 
- 6:6 A-anmälan. 

 
Magnus Johansson (S) yrkar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
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§ 65 
 
Kurser, konferenser samt återkoppling 
Dnr KS/2022:20 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendet med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälda kurser/konferenser. 
 
Vid kallelsen utskick föreligger inga anmälda kurser/konferenser. 
 
Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar  
 
att lägga ärendet med godkännande till handlingarna. 
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§ 66 
 
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. 
 
Maria Åhlén (S) informerar från Ungdomsrådet: 
- Planeras en paneldebatt under våren inför valåret. 

 
Birgitta Larsson (S) informerar om: 
Att Rådet för social hållbarhet ställdes in. 
 
Pernilla Fagerlönn (V) informerar från Minoritetsspråksrådet: 
Ett mellanläge, där man ser över uppdragsbeskrivningen. 
 
Birgitta Larsson (S) informerar om: 
Att man håller på att planera inför dialogmöten i Östa Malmberget för hela kommunstyrel-
sen. Fyra kvällar, inom kort. Information om vad som har hänt, vad är gjort, framtiden. 
Därefter i grupper med de boende. Datum 17 mars, 22-24 mars kl. 18-19.30. 
 
Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
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§ 67 
 
Ärendeuppföljning 
Dnr KS/2022:23 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendeuppföljningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendeuppföljningen tas upp som en stående punkt vid kommunstyrelsens sammanträden. 
 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslista. 
 
Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar 
 
att lägga ärendeuppföljningen till handlingarna. 
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§ 68 
 
Äskande om investeringsmedel  för miljöåtgärder till Pastorn 1 
Dnr KSst/2021:648 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att från investeringsprojekt 24213 – utredning GC-system inkl. Kos (med underkonton) an-
visa 4250 tkr till investeringsprojekt ”Miljöåtgärder Pastorn 1”,  
 
att resterande 1750 tkr får täckas inom ram fastigheter tekniska reinvesteringar. 
 
Ärendebeskrivning 
Personalen på Vändpunkten har de senaste åren upplevt problem med inomhusklimatet i 
byggnaden. Under 2019 gjordes första utredningen som visade att vi har problem med 
ventilationen och kemiska emissioner. Vi har gjort fortsatta utredningar under 2020 och 
2021 och tagit fram ett åtgärdsförslag för att hitta lösningar till problemen som finns i byg-
ganden. 
 
Förslaget bygger på 
 
Golv 
Rivning av befintliga mattor, bortbilning av betong och borttagning av sandfyllning som lig-
ger mot betongvalvet. Montering av ventilerat golv samt miljövänliga mattor och eventuellt 
ommålning alla kontor. 
 
Ventilationen 
byta ut ventilationsaggregat pga. stora ljudproblem och saknar återvinning samt byte av 
ventilationsrör. 
 
Sammanfattning 
Att belasta den tekniska ramen med denna kostnad innebär att alla övriga fastigheter får 
stå tillbaka vilket inte är bra eftersom ett flertal fastigheter är i behov av större reparat-
ioner/investeringar. 
Att dela in vändpunkten i etapper är heller inte bra eftersom personalen som har sin place-
ring där sitter utlokaliserade bland annat på Hedgården i ca 16 lägenheter, detta innebär 
en intäktsförlust på ca 700 000 kronor om året. Vi har även personal från Vändpunkten i 
gamla IT lokalen i kommunhuset, där vi redan i dag är trångbodda och personal har fått 
börja dela kontor samt att vi får problem vid nyanställningar när vi saknar arbetsplatser. 
Idag saknar vi ca 10 arbetsplatser i kommunhuset. 
 
Det finns bara två alternativ att välja mellan, åtgärda Vändpunkten eller planera för en av-
veckling. Om alternativet avveckling väljs så innebär det att vi måste hitta ersättningsloka-
ler för Dagverksamheten som finns kvar på Vändpunkten samt att vi måste hyra in kon-
torsmoduler och placera dessa i närheten av kommunhuset 
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Kostnadsbedömning av reparationerna på Vändpunkten beräknas till ca 6 miljoner kronor 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ca 65 000 kr/månad i förlorade hyresintäkter på Hedgården när man använder  lägenhet-
erna som kontor samt kostnader för drift av Vändpunkten som inte används 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
En bättre arbetsmiljö för personalen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfullmäk-
tige besluta 
 
att från investeringsprojekt 24213 – utredning GC-system inkl. Kos (med underkonton) an-
visa 4250 tkr till investeringsprojekt ”Miljöåtgärder Pastorn 1”,  
 
att resterande 1750 tkr får täckas inom ram fastigheter tekniska reinvesteringar. 
 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-02-03 § 23. 
 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M) och Eric Palmqvist 
(SD) i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts förslag 
 
att från investeringsprojekt 24213 – utredning GC-system inkl. Kos (med underkonton) an-
visa 4250 tkr till investeringsprojekt ”Miljöåtgärder Pastorn 1”,  
 
att resterande 1750 tkr får täckas inom ram fastigheter tekniska reinvesteringar. 
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§ 69 
 
Motion av Lars Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Kjell 
Hansson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Krav på uppsamling på all gatusopning 
Dnr KS/2021:508 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att uppsamlare redan finns i maskinpark.  
 
Reservation 
Mikael Lundberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion av Lars Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Kjell 
Hansson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Krav på uppsamling på all gatusopning 
har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-07 § 96. Motionärerna före-
slår kravställning på uppsamlare på all gatusopning med anledning av att snö och grus 
lämnas kvar på gräsmattor och gång- och cykelvägar efter snösmältning.  
 
Gatusopning sker årligen efter snösäsong upphört. Ambitionen är att ta upp all grus och 
sand som använts vid halkbekämpning under vinterväghållningstiden men problematik 
uppstår delvis med anledning av maskinella svårigheter att komma åt spåriga vägbanor, 
grus som hamnar på fastighetsmark och att avlastningsytor för snö kan vara svåra att nå.  
Uppsamling sker med uppsamlare och sopvalsar, detta är redan en del av maskinpark. 
Uppföljning sker kontinuerligt och åtgärder vidtas i de områden där brister påträffas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga.  
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfullmäk-
tige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att uppsamlare redan finns i maskinpark.  
 
Underlag 

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

2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-02-03 § 26. 
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Yrkande 
Mikael Lundberg (M) yrkar 
 
att bifalla motionen. 
 
Jeanette Wäppling (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts 
förslag 
 
att avslå motionen med hänvisning till att uppsamlare redan finns i maskinpark.  
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Mikael Lundbergs förslag mot Jeanette Wäpplings förslag till beslut  
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag 
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§ 70 
 
Motion av Eric Palmqvist (SD), Rory Blom (SD) och Mia Feldenius (SD) angående säkrare 
gång- och cykelväg vid Kulleporten 
Dnr KS/2021:703 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med anledning av att trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykelvägen 
vid Kulleporten är inplanerade samt att budget är avsatt för arbetet under år 2022. 
 
Reservation 
Eric Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion av Eric Palmqvist (SD), Rory Blom (SD) och Mia Feldenius (SD) angående säkrare 
gång- och cykelväg vid Kulleporten har inkommit under november 2021. Motionärerna  
beskriver en trafikfarlig situation vid järnvägsviadukten Kulleporten och föreslår åtgärder 
för att öka trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt även förbättrad trafiksituation för 
motorburna trafikanter.  
 
Under barmarkssäsong 2022 kommer Trafikverket att bygga om järnvägsviadukten, dvs. 
bron som i folkmun kallas Kulleporten. Gällivare kommun är involverade i arbetet och har i 
samverkan med Trafikverket sett över trafikrum i anslutning till Kulleporten. Bron går över 
Sommarvägen (tidigare Malmbergsvägen) och förbinder industriområden på båda sidor om 
järnvägen. Befintlig bro ska bytas ut i sin helhet och arbetet med utbyte av bron kommer 
att innebära att Sommarvägen hålls avstängd under ca tre månader då bron i sin helhet 
ska upprättas på plats. I och med arbetet med brobytet görs även omarbetning av trafik-
rummet under och i anslutning till bron. För att förbättra trafiksäkerheten kommer sekt-
ionen att breddas och ombyggda delar ska anpassas till väg och gång- och cykelbana. Av-
delning teknik har avsatta medel i budget för arbete med genomfartsleder och GC-vägar, 
medlen återfinns i investeringsbudget, Komponentreparation av genomfartsleder och Upp-
rustning GC-vägar. Utifrån detta arbete har planering gjorts inom avdelning teknik för att 
under samma period som Trafikverket arbetar med brobyte prioritera trafiksäkrande åtgär-
der i anslutning till Trafikverkets arbetsområde. Skulle förskjutning i tidsplan ske från  
Trafikverkets sida kommer avdelning teknik i den mån det är möjligt göra trafikåtgärderna 
på barmarkssäsong 2022 men vid behov även fortsätta nästkommande barmarkssäsong. 
Med anledning av ovanstående planering och pågående arbete bör motionärernas intention 
och förslag om säkrare gång- och cykelväg vid Kulleporten uppfyllas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser då medel finns avsatta för arbete.  
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Konsekvenser för barn och unga 
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga varpå deras åsikter 
inte inhämtas. De trafiksäkrande åtgärder som planeras är prioriterade främst för oskyd-
dade trafikanter men även motorburna trafikanter och barn och unga återfinns inom båda 
dessa.  
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Koppling görs till Kommunplan 2021-2023, kommunfullmäktiges beslut 2020-06-08 § 86, 
och strategisk målsättning 1 där framkomlighet för trafikanter är ett mål. Vidare koppling 
görs till strategiskt mål 2 gällande attraktiva och effektiva verksamheter. I det strategiska 
målet beskrivs god ekonomisk hushållning, vilket innebär att de kommunala verksamhet-
erna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. I det strategiska målet beskrivs 
också att infrastruktur ska föregås av en väl genomtänkt verksamhetsplanering där funkt-
ionalitet och attraktivitet prioriteras och driftskostnader optimeras. I strategisk målsättning 
4 finns även mål om att Gällivare kommun ska skapa trygga färdvägar för både barn och 
vuxna.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfullmäk-
tige besluta 
 
att avslå motionen med anledning av att trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykelvägen 
vid Kulleporten är inplanerade samt att budget är avsatt för arbetet under år 2022. 
 
Underlag 

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

2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-02-03 § 27. 
 
Yrkande 
Eric Palmqvist (SD) yrkar 
 
att bifalla motionen. 
 
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknik-
utskotts förslag 
 
att avslå motionen med anledning av att trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykelvägen 
vid Kulleporten är inplanerade samt att budget är avsatt för arbetet under år 2022. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Eric Palmqvists förslag mot Mats Rantapääs förslag till beslut under  
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Mats Rantapääs förslag. 
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§ 71 
 
Motion av Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD) och Eric Palmqvist (SD) angående back-hop-
pan på Dundret 
Dnr KS/2021:704 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med motivering att ägardirektiv syftar till att peka ut bolagets riktning 
på längre sikt, inte att precisera om hantering av enskilda detaljfrågor för bolaget. 
 
Reservation 
Eric Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Eric Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet: 
 
En av poängerna med ett kommunalt ägandeskap av en anläggning som Dundret är att det 
ger kommunen en möjlighet att påverka inriktningen för anläggningens utveckling och  
prioriteringar. Sverigedemokraternas uppfattning är att en uppfräschning av den så kallade 
”backhoppan” i enlighet med motionens intentioner ska betraktas som en del i den långsik-
tiga riktningen för Dundret. 
 
Om detta inte är möjligt att uppnå genom ägardirektiv eller ägardialog bör Gällivare  
kommun överväga att åter förvärva denna del av Dundret och låta genomföra de i mot-
ionen efterfrågade upprustningssatsningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion av Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD) och Eric Palmqvist (SD) angående restaure-
ring av backhoppan på Dundret har inkommit 2021-11-08. Motionärerna redogör för att 
många besöker den gamla backhoppan på Dundret för att träna i trappan upp till toppen 
och att det är ett populärt träningsmål för både motionärer och elit. Vidare att det är 
många som samtidigt rastar sina hundar under promenaden till och från trappan. 
 
Enligt motionärerna är backhoppan i ett bedrövligt skick och det finns risk för person-ska-
dor. Vidare att en del intilliggande byggnader också är förfallna och har tilldragit sig vanda-
lisering och liknande. 
 
Motionärerna uppger att det saknas hundlatriner i området vilket resulterar i olägenhet för 
alla. Enligt motionärerna parkerar de flesta som besöker backhoppan bilen just nedanför 
stugbyn/hotellet och promenerar sedan förbi Himlatorget för att ta sig till trapporna varför 
detta område är mest utsatt i detta avseende.   
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Motionärerna påtalar att då Gällivare kommun förvärvat Dundret så finns det goda möjlig-
heter att utveckla anläggningen till gagn för både medborgare och turister och att sådan 
styrning av det kommunägda bolaget Dundret Gällivare Fjällanläggning AB exempelvis kan 
ske genom riktade ägardirektiv. 
 
Sverigedemokraterna Gällivare föreslår kommunfullmäktige besluta att genom ägardirektiv 
uppmana Dundret Gällivare Fjällanläggning AB att rusta upp trapporna i gamla backhoppan 
för att träning ska kunna ske säkert, att genom ägardirektiv uppmana Dundret Gällivare 
Fjällanläggning AB att inventera vilka delar av anläggningen som inte ska behållas och river 
dessa och avstädar berörda delar av området samt att genom ägardirektiv uppmana  
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB att placera ut hundlatriner i området, exempelvis vid 
parkeringen och vid backhoppans fot. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En restaurering och rivning av byggnader innebär kostnader. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Det är positivt för barn och unga med fysisk aktivitet. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Koppling kan göras till kommunens strategiska målsättning våra medborgare är stolta,  
engagerade och trivs. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med motivering att ägardirektiv syftar till att peka ut bolagets riktning 
på längre sikt, inte att precisera om hantering av enskilda detaljfrågor för bolaget. 
 
Underlag 

1. Motion 2021-11-08. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07 § 15. 

 
Yrkande 
Eric Palmqvist (SD) yrkar  
 
att bifalla motionen. 
 
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
       
att avslå motionen med motivering att ägardirektiv syftar till att peka ut bolagets riktning 
på längre sikt, inte att precisera om hantering av enskilda detaljfrågor för bolaget. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Eric Palmqvists förslag mot Maria Åhléns förslag till beslut under propo-
sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat före-
slå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Maria Åhléns förslag.  
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§ 72 
 
Motion av Anneli Isaksson (MV) och Fredric Olofsson (MV) angående välkomstpaket till  
nyanställda kommunarbetare inom bristyrken 
Dnr KS/2021:585 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med motivering att stöd- och utvecklingsförvaltningen arbetar med att 
inrätta inflyttningsservice inom ramen för Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen och på sikt 
erbjuda alla nyinflyttade ett välkomstpaket då det är svårt att definiera bristyrken. 
 
Ärendebeskrivning 
Malmfältens väl har inkommit med en motion avseende välkomstpaket för nyanställda 
inom bristyrken. Syftet med välkomstpaket skulle vara att kunna konkurrera, locka och få 
människor att stanna kvar i kommunen.  
 
Under hösten 2021 har Stöd och utvecklingsförvaltningen inrättat en ny avdelning, Tillväxt 
och attraktivitet i syfte att arbeta med liknande frågor som motionärerna föreslår. Inom av-
delningen finns beslut på att inrätta en ny funktion som ska arbeta med inflyttningsservice.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inom ram och budget för Tillväxt och attraktivitetsavdelningen. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs. 
Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med motivering att stöd- och utvecklingsförvaltningen arbetar med att 
inrätta inflyttningsservice inom ramen för Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen och på sikt 
erbjuda alla nyinflyttade ett välkomstpaket då det är svårt att definiera bristyrken. 
 
Underlag 

1. Motion. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07 § 16. 
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§ 73 
 
Svar på granskningsrapport 
Dnr KS/2021:794 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten.  
 
Ärendebeskrivning 
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning avseende in-
formationssäkerhetsområdet. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrel-
sen säkerställer ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete och om detta sker med 
tillräcklig intern kontroll. Granskningen har riktats mot områdena: organisation, ansvar och 
roller, styrdokument, ledningssystem, systematiskt arbetssätt samt kommunstyrelsens 
kontroll. 
 
Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser. Utifrån dessa har  
revisorerna lämnat följande rekommendationer: 
 

• Att kommunstyrelsen prioriterar kommunens arbete med informationssäkerhet och 
vidtar åtgärder för att utveckla ett systematiskt arbetssätt inom organisationen.  

 
• Att kommunstyrelsen ser till att fullmäktiges styrdokument för informationssäkerhet 

aktualiseras och blir kända inom organisationen (politisk nivå respektive verksam-
hetsnivå). Vidare bör prövas om det på verksamhetsnivå ska utfärdas komplette-
rande styrdokument/vägledningar för arbetet med informationssäkerhet.  

 
• Att kommunstyrelsen säkerställer att respektive facknämnd klargör hur ansvar/roller 

för informationssäkerhet fördelas i förvaltningsorganisationen.  
 

• Att kommunstyrelsen utvecklar sin uppsikt inom området. Detta kan exempelvis ske 
genom att föra in området i årshjul/uppsiktsplan som plan för intern kontroll 2022. 
 

Revisorerna har begärt kommunstyrelsens svar angående vilka åtgärder styrelsen avser 
vidta med anledning av granskningen. Svaret på granskningen ska vara lämnat senast 
2022-03-15. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar. 
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Koppling till kommunens strategiska mål 
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för kommunens strategiska mål. 
 
Förslag till beslut 
Kvalitetsledningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten.  
 
Underlag 

1. Svar till revisorerna. 
2. Granskning av informationssäkerhet. 

 
Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) i enlighet med 
kvalitetsledningens förslag 
 
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten.  
 

 
 
 
 


