
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1  (87)

2022-05-23
  

 
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Ajournering

Kunskapshuset Björnen, 
Måndag 23 maj 2022 kl. 10:00 - 16:40 

Kl. 12:00-13:00

Utses att justera Nicklas Johansson 

Justeringens plats 
och tid

Digitalt, 25 maj 2022, kl.08:00

Anslagstid 2022-05-26—2022-06-17 

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf §127 - §170 

Ordförande

Ordförande

________________________
Birgitta Larsson, §§ 127–128, 130–170

________________________
Lars Alriksson, § 129

Justerande
________________________
Nicklas Johansson
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Kommunstyrelsen

Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-23

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Birgitta Larsson S 127–128, 
130–170 Jäv § 129

Vice 
ordförande Jeanette Wäppling V

2:e vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP 127–128, 

130–170 Jäv § 129

Ledamot Karl-Erik Taivalsaari V

Ledamot Magnus Johansson S 127–170

Ledamot Maria Åhlén S

127–128, 
130–140, 
142, 153–
154, 157, 
162–164, 
166–170

10:00-15:30 Jäv § 129

Ledamot Mats Rantapää S

127–128, 
130–140, 
142, 153–
154, 157, 
162–164, 
166–170

10:00-15:30 Deltar ej i beslut § 129

Ledamot Lars Alriksson M 127–170 Ordförande § 129

Ledamot Benny Blom M 127–140, 
142–170 Jäv § 141

Ledamot Eric Palmqvist SD

Ledamot Nicklas Johansson SJVP 127–170

Ledamot Pernilla Fagerlönn V 127–170

Ledamot Mattias Liinanki MP

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Jan-Anders Perdal V 127–170 Ers. Jeanette Wäppling

Ersättare Johannes Reinfors V 127–170 Ers. Karl-Erik Taivalsaari

Ersättare Hanna Falksund MP

Ersättare Stefan Ovrell MP
127, 129-
166 168-
170

Ers. Mattias Liinanki. Jäv § 167

Ersättare MP

Ersättare Steve Ärlebrand S 127–170 Ers. Eric Palmqvist

Ersättare Monica Eriksson 
Norberg S 128–129 10:00-10:35 Ej tjg.ers. § 127, ers. Mattias Liinanki 

§ 128, ers. Maria Åhlén § 129

Ersättare Stefan Kostenniemi S 129 10:20-10:35 Ers. Birgitta Larsson § 129
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Ersättare Frank Öqvist S

Ersättare Rory Blom SD

Ersättare Margareta 
Henricsson SJVP

Ersättare Kjell Hansson M

Ersättare Mikael Lundberg M

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 127–170

Tf. 
kommun-
direktör

Alexander Kult §§ 127–170

Kommunikat
ionschef Maria Lindgren §§ 128, 138–140, föredragande

Samordning
ssekreterare Hampus Ottosson § 129, föredragande

Tf. 
förvaltningsc
hef

Dan Johansson §§ 130–132, föredragande

Förvaltnings
chef Eva Martinsson § 130, föredragande 

Förvaltnings
chef Henrik Lyngmark § 130, föredragande

Tf. 
förvaltningsc
hef

Robert Nilsson § 130, föredragande

Tf. 
förvaltningsc
hef

Johan Apelqvist §§ 130, 136–137, föredragande

Ungdoms-
rådet Adam § 134, föredragande

Ungdoms-
rådet Muhammed § 134, föredragande

Arbetmiljö- 
och 
kompetensu
tvecklare

Maria Karlsson § 140

Avdelningsc
hef Anneli Markström § 141
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Innehållsförteckning

§ 127 7
Godkännande av dagordning

§ 128 8
Upphandling Webbpubliceringsverktyg och Webbyrå

§ 129 11
Dundret Gällivare fjällanläggning AB Anhållan om aktieägartillskott och utökad total  
proprieborgen, efter återremiss

§ 130 14
Budgetuppföljning mars 2022

§ 131 17
Information om samhällsomvandlingen för kommunstyrelsen

§ 132 19
Ekonomisk redovisning budget projekt

§ 133 20
Ombudgetering kommunstyrelsens arbetsutskotts detaljbudget 2022

§ 134 22
Information från ungdomsrådet

§ 135 23
Socialnämndens fördjupade uppföljning av underskott

§ 136 25
Årlig uppföljning av socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete

§ 137 26
Uppföljning av arbete med att ta fram en länsgemensam plan för suicidprevention

§ 138 28
Regler sociala medier

§ 139 30
Platsvarumärket kommunikationsstrategi samt grafisk profil

§ 140 32
Arbetsgivarvarumärket Gällivare kommun kommunikationsstrategi och grafisk profil

§ 141 34
VA-plan för Gällivare kommun

§ 142 36
Grundläggande granskning av kommunstyrelsen år 2021

§ 143 38
Granskning av pensionshantering och redovisning
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§ 144 40
Svar till lekmannarevisionen angående granskningen av Ägarstyrning och Kontroll 
av de kommunala bolagen

§ 145 42
Svar till lekmannarevisionen angående deras granskning av förvärvet av Dundret 
Gällivare Fjällanläggning AB

§ 146 43
Uppföljning av granskning - Internkontroll riskunderlag

§ 147 46
Svar - Framtidens äldreomsorg, granskningsrapport samt slutdokument

§ 148 47
Hållbarhetsanalyser

§ 149 49
Redovisning av medborgarinitiativ 2021

§ 150 51
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

§ 151 53
Beslut om antagande - Detaljplan för Guldet 2 m.fl.

§ 152 55
Överlåtelse del av Gällivare 22:24

§ 153 57
Delgivningar

§ 154 58
Delegationsbeslut

§ 155 59
Kommundirektörens rapport

§ 156 60
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig aktuell 
information

§ 157 61
Kurser, konferenser samt återkoppling

§ 158 62
Ärendeuppföljning

§ 159 63
Förprojektering lokaler: Ny skyttehall ”20 alt. 28 banor”

§ 160 65
Föreslaget naturreservat Skröven 18
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§ 161 67
Skidspårsavtal nya Kaptensgården

§ 162 69
Ändrad beräkning för verksamhetsbidrag till föreningar på landsbygd

§ 163 72
Entledigande av uppdrag som ersättare i Coompanion Norrbotten AB

§ 164 73
Entledigande av stämombudsersättare i Norrbottens Energikontor AB, NENET

§ 165 74
Redovisning av utredning av extern part om arbetsmiljön biståndsenheten

§ 166 77
Upphävande av kommunfullmäktiges beslut avseende vägnamn Tjautjasjaure

§ 167 79
Begäran om aktieägartillskott Inlandsbanan AB

§ 168 81
Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Per Wahlström (M), Marina 
Eriksson (M), Benny Blom (M), Monika Nordvall-Hedström (M), Lars Alriksson (M) 
och Dick Sundström (M) angående att genom analys av avloppsvattnet, fastställa 
hur omfattande bruket av droger är i Gällivare kommun

§ 169 83
Motion av Benny Blom (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva  
Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Dick Sundström (M) och Per Wahlström (M) 
angående att inrätta en extern och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare

§ 170 85
Motion av Benny Blom (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva  
Alriksson (M), Lars Alriksson (M) och Per Wahlström (M) angående att i enlighet 
med  offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från 
socialnämnden

Comfact Signature Referensnummer: 1366250



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  7  (87)

2022-05-23
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 127

Godkännande av dagordning
Dnr KS/2022:16

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Comfact Signature Referensnummer: 1366250



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8  (87)

2022-05-23
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 128

Upphandling Webbpubliceringsverktyg och Webbyrå
Dnr INK/2022:25

Kommunstyrelsen beslutar

att underskottet om 214,4 tkr/ år från 2023 ska inarbetas som en driftprioritering i budget,

att anta anbud lämnat av Soleil AB samt att avtal tecknas under förutsättning att 
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om 
åtgärder enligt LOU.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar en ramavtalsupphandling avseende uppbyggnaden av ny 
webbplats (webbyrå) och ska ta avstamp i kommunplanen, plats- och 
arbetsgivarvarumärkesstrategin samt dess varumärkeslöften vilka ska följa de grafiska 
profilerna. Ramavtalet avser även ett webbpubliceringsverktyg för den fortsatta driften av 
webbplatsen. 

Anbud har infordrat för en avtalsperiod om tre (3) år med rätt för beställaren att förlänga 
avtalen med två (2) plus två (2) år. 

Upphandlingen har genomförts genom förenklad förfarande enligt lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling, benämnd LOU.  

Följande företag har inkommit med anbud:
Org. namn Org.nr
HiQ Mälardalen AB 556443-8736
Soleil AB 556854-9116

Efter genomförd kvalificering och anbudsutvärdering framkom det att nedan angiven 
anbudsgivare lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vilket utgörs av en 
kombination av pris och kvalitet.

Org. Namn
Soleil AB

Upphandlingsprotokoll dat. 2022-05-06 beskriver genomförande av rubricerad 
upphandling i sin helhet.

Ekonomiska konsekvenser
Baserat på förslag om att anta anbud från Soleil AB hamnar budgetpris på 1 645,2 tkr exkl. 
moms. 
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Utdragsbestyrkande

 
Fördelning anbudsumma
Projekt: 
Webbyrå: 690 tkr exkl. moms (budgetoffert)
Utbildningar (3 st.): 60 tkr exkl. moms
Workshop (2 st.): 22 tkr exkl. moms
Totalt budgetpris: 702 tkr exkl. moms

Drift:
Webbpubliceringsverktyg: 266,4 tkr/år exkl. moms
Serviceavtal: 48 tkr/år exkl. moms
Total driftkostnad/ år: 314,4 tkr/ år exkl. moms.

Budgeterade investeringsmedel för projekt ”E-tjänster/E-förvaltning” efter avdrag för 
lönekostnader avseende projektanställd uppgår till 2 680 tkr per den 31/12-2022.

Budgeterade driftmedel för webbpubliceringsverktyg uppgår till 100 tkr, vilket innebär ett 
underskott på 214,4 tkr/ år utifrån ovan angiven anbudssumma från och med 1/1-2023. 

Underskottet för drift från 1/1-2023 till och med avtalsslut föreslås åtgärdas genom 
driftprioritering i ordinarie budgetprocess 2023-2026. Detta skulle innebära att projektet 
och driften har finansiering. 

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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

Förslag till beslut
Centrala inköpsfunktionen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta

att underskottet om 214,4 tkr/ år från 2023 ska inarbetas som en driftprioritering i budget,

att anta anbud lämnat av Soleil AB samt att avtal tecknas under förutsättning att 
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om 
åtgärder enligt LOU.

Underlag
1. Upphandlingsprotokoll dat. 2022-05-06.
2. Förfrågningsunderlag rev. 2022-04-06.
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Utdragsbestyrkande

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att underskottet om 214,4 tkr/ år från 2023 ska inarbetas som en driftprioritering i budget,

att anta anbud lämnat av Soleil AB samt att avtal tecknas under förutsättning att 
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om 
åtgärder enligt LOU.
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Utdragsbestyrkande

§ 129

Dundret Gällivare fjällanläggning AB Anhållan om aktieägartillskott och utökad total 
proprieborgen, efter återremiss
Dnr KS/2022:332

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

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

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

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

JÄV
Birgitta Larsson (S), Henrik Ölvebo (MP) och Maria Åhlén (S) anför jäv och deltar varken 
vid överläggning eller beslut.

Deltar ej vid beslut
Mats Rantapää (S) deltar ej vid beslut.

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

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

Anledningen härtill är att möjliggöra för externa investeringar i byggnation av bostads-
rätter, hotell och stughotell. Det finns i dagsläget två externa aktörer som avser att bygga. 
För att möjliggöra investeringar av dessa externa aktörer så behöver Gällivare kommun 
som ägare till Dundret säkrar anläggningens framtid och tillse att bolaget har möjlighet att 
investera i byggnation av den infrastruktur som behövs. 

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

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 11 april med följande yrkande:

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

Comfact Signature Referensnummer: 1366250



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  12  (87)

2022-05-23
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Ärendet har därefter kompletteras med utredning avseende det kommunala lånebehovet de 
närmsta åren och det kommunala låneutrymmet. 

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

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

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

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

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

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

Underlag
1. Hemställan aktieägartillskott.
2. Resultatprognos 2022–2032.
3. Presentation av resultatprognos.
4. Utredning Förfrågan om Kommunal borgen.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Johannes Reinfors (V), Steve Ärlebrand 
(S) och Nicklas Johansson (SJVP)

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

att utställa en bindande fordran på Dundret Gällivare fjällanläggning AB gentemot Gällivare 
kommun på beviljat belopp,
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att besluta såsom för egen skuld, ingå borgen för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 240 mnkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader.

Benny Blom (M) yrkar

att avslå förslag till beslut.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons m.fl. förslag mot Benny Bloms förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Magnus Johanssons m.fl.  
förslag.
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§ 130

Budgetuppföljning mars 2022
Dnr KS/2022:17

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott, ungdoms-, fritids- och 
kulturutskott och socialnämnden i uppdrag att presentera förslag till att få budget i balans 
till kommunstyrelsens sammanträde 20 juni.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Benny Blom (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 budgetuppföljningen.

Uppföljning sker per mars 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända. 

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

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta budgetuppföljningen för perioden mars 2022.

Alexander Kult, tf. kommundirektör, informerar om: 
Prognos stöd- och utvecklingsförvaltningen helår +-0.
Prognos LKF helår -830 tkr.
Prognos totalt ca. -19,8 Mnkr.

Dan Johansson, tf. förvaltningschef, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen informerar 
om:
Prognos helår skatteverksamhet -6 Mnkr.
Prognos helår affärsverksamhet +-0.
Prognos helår samhällsbyggnad +-0.
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Robert Nilsson, tf. förvaltningschef, ungdoms-, fritids- och kulturförvaltningen informerar 
om:
Prognos helår -3,8 Mnkr.

Henrik Lyngmark, förvaltningschef, miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen informerar 
om:
Prognos helår +-0.

Eva Martinsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen informerar om:
Prognos helår +5,8 Mnkr.

Johan Apelqvist, tf. förvaltningschef, socialförvaltningen informerar om:
Prognos helår -15 Mnkr.

Underlag
1. Driftbudgetuppföljning perioden mars 2022.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att ge kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott, ungdoms-, fritids- och 
kulturutskott och socialnämnden i uppdrag att presentera förslag till att få budget i balans 
till kommunstyrelsens sammanträde 20 juni.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Benny Blom (M)

att ge kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott, ungdoms-, fritids- och 
kulturutskott och socialnämnden i uppdrag att presentera förslag till att få budget i balans 
till kommunstyrelsens sammanträde 20 juni,

att införa allmän återhållsamhet i de kommunala verksamheterna,

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

att uppmana Socialnämnden att låta extern part granska utredningarna som ligger till 
grund för omhändertaganden vi SoL och LVU,

att påbörja hemtagningsprocess för barn,

att omedelbart påbörja arbetet med att få familjehem med ett direkt avtal med Gällivare 
kommun för att sänka kostnaden för placerade barn.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Maria Åhléns förslag.

Comfact Signature Referensnummer: 1366250



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  17  (87)

2022-05-23
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 131

Information om samhällsomvandlingen för kommunstyrelsen
Dnr KS/2022:9

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En gång per kvartal informerar förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.

Dan Johansson, tf. förvaltningschef informerar om:

Verksamhetslokaler
- Multiaktivitetshuset
- Ny förskola och skola Repisvaara
- Ersättning Älvens förskola
- Ridhuset ombyggnad
- Restaurang ishall
- Brandvattenreservoar ishall

Infrastruktur
- Repisvaara södra
- Norra centrumparkeringen
- Norska vägen
- Gator runt multiaktivitetshuset
- Bergbäcken (LKAB)
- Vattenreningsverk Sarkasvaara
- Sjöparken park

Detaljplaner
- Malmberget 
- Repisvaara kulturhusområde
- Vassaraträsk
- Repisvaara mitt
- Centrala Malmberget
- Alpen, brunanden
- Bryggeribacken
- Dundret 5:4
- Guldet
- Församlingshemmet
- Lasarettet 4-6
- Gällivare 18:13
- Kv. Arkitekten
- Sakajärvi
- Del av Mbgt 8:17, Vitåfors (Hybrit)

Comfact Signature Referensnummer: 1366250



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  18  (87)

2022-05-23
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

- Vuoskonjärvi industriområde etapp 3
- Treenigheten handelsområde etapp 2
- Nattavaara 100:2.

Telia 5G i Östra Malmberget.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Presentation.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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§ 132

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 
teknikförvaltningen om ekonomi/budget projekt.

Dan Johansson, tf. förvaltningschef, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föredrar 
ärendet.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med stöd- och 
utvecklingsförvaltningens förslag

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
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§ 133

Ombudgetering kommunstyrelsens arbetsutskotts detaljbudget 2022
Dnr KS/2022:326

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa 1809 tkr i effektivisering avseende Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
detaljbudget år 2022,

att ett generellt vakansavdrag genomförs på budgeterade personalkostnader inom Stöd- 
och utvecklingsförvaltningen samt kommunledningen med motsvarande 1809 tkr. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts detaljbudget år 2022 är beslutad i Kommunstyrelsen 
2022-01-17. 

Den beviljade ramen är på grund av felaktigt beslutsunderlag från tjänstemannaorganisa-
tionen för hög. Detta medför att Stöd- och utvecklingsförvaltningen samt 
kommunledningen behöver minska budgeten med 1809 tkr. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget inkluderar en effektivisering av tidigare beslutad budgetram (KS/2021:120) med 
1809 tkr. 

Effektiviseringen innebär att ett generellt vakansavdrag genomförs på budgeterade 
personalkostnader inom Stöd- och utvecklingsförvaltningen samt kommunledningen, 
exklusive politikerarvoden. 

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa 1809 tkr i effektivisering avseende Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
detaljbudget år 2022,

att ett generellt vakansavdrag genomförs på budgeterade personalkostnader inom Stöd- 
och utvecklingsförvaltningen samt kommunledningen med motsvarande 1809 tkr. 
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Underlag
1. Ombudgetering kommunstyrelsens arbetsutskotts detaljbudget 2022.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 48.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att fastställa 1809 tkr i effektivisering avseende Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
detaljbudget år 2022,

att ett generellt vakansavdrag genomförs på budgeterade personalkostnader inom Stöd- 
och utvecklingsförvaltningen samt kommunledningen med motsvarande 1809 tkr. 
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§ 134

Information från ungdomsrådet
Dnr KS/2022:431

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen,

att uppmana nämnder och utskott att remisser som berör barn och unga, även skickas till 
ungdomsrådet.

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde besöker ungdomsrådet kommunstyrelsen.

Adam och Muhammed, Ungdomsrådet informerar om ungdomsrådets arbete.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Kontakten med kommunstyrelsen är positivt för barn och unga.

Yrkande
Jan-Anders Perdal (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att tacka för informationen,

att uppmana nämnder och utskott att remisser som berör barn och unga, även skickas till 
ungdomsrådet.
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§ 135

Socialnämndens fördjupade uppföljning av underskott
Dnr KS/2022:26

Kommunstyrelsen beslutar

att ge socialnämnden anstånd pga. uppkommen personalsituation, med uppdraget 
att presentera åtgärder för att få en budget i balans, till Kommunstyrelsens 
sammanträde den 20 juni. 

Reservation
Lars Alriksson (M) och Benny Blom (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 21 februari att ge socialnämnden i uppdrag att presentera 
åtgärder för att få en budget i balans till kommunstyrelsens sammanträde 23 maj

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2022-02-21 § 45.
2. Presentation.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 

att ge socialnämnden anstånd pga. uppkommen personalsituation, med uppdraget 
att presentera åtgärder för att få en budget i balans, till Kommunstyrelsens 
sammanträde den 20 juni. 

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Benny Blom (M)

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

att uppmana Socialnämnden att låta extern part granska utredningarna som ligger till 
grund för omhändertaganden vi SoL och LVU,

att påbörja hemtagningsprocess för barn,

att göra de kontroller av familjehem som kommunen är skyldiga att göra,

att omedelbart påbörja arbetet med att få familjehem med ett direkt avtal med Gällivare 
kommun för att sänka kostnaden för placerade barn.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 136

Årlig uppföljning av socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete
Dnr KS/2021:238

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för redovisningen och lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar den årliga avstämningen av det systematiska
brandskyddsarbetet inom avdelningen för vård och omsorg, särskilt boende för äldre.

Utifrån tidigare granskning av revisorerna (2015) ska socialnämnden säkerställa att det
finns tydliga målsättningar och att brandskyddsarbetet regelbundet följs upp på
nämndsnivå.

Ekonomiska konsekvenser
Ökade kostnader för utbildning av medarbetare kan bli aktuellt vid utbildningar och
övningar utförda av Räddningstjänsten.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga. Men det systematiska brandskyddsarbetet
verkar förebyggande och minskar risken för personskada vid händelse av brand.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att tacka för redovisningen och lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Socialförvaltningens handlingsplan för systematiskt brandskyddsarbete.
2. Aktivitetsplan SBA.
3. Socialnämnden 2022-02-22 § 29.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med socialnämndens förslag

att tacka för redovisningen och lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
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§ 137

Uppföljning av arbete med att ta fram en länsgemensam plan för suicidprevention
Dnr KS/2022:414

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

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

Ärendebeskrivning
I samband med behandling av ”Motion av Paula Palmqvist (SD), Eric Palmqvist (SD), Mia 
Feldenius (SD) och Rory Blom (SD) angående kommunal handlingsplan för suicidprevention 
Dnr KS/2020:673” beslutade kommunfullmäktige att en uppföljning av arbete med att ta 
fram en länsgemensam plan för suicidprevention skulle genomföras.

Arbetet inom ramen för den länsgemensam handlingsplanen (Länsgemensam plan för 
arbetet mot psykiskohälsa) leds av kommunförbundet Norrbottenskommuner. Planen för 
arbetet är beslutat av styrgruppen och arbetet pågår enligt den bifogade planen. I detta 
arbetet är Suicidprevention 1 av 4 prioriterade områden och en viktig del i detta 
prioriterade område är att ta fram en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 
Grundstruktur för denna plan är utarbetad. Arbetsutkast av hela planen är klart och 
delrapport kommer ske till politiska samverkansberedningen den 17 augusti 2022. Färdig 
plan beaktat interna arbetsordningar beräknas vara klar för beslut i i slutet av oktober 
månad 2022.

Kommunfullmäktige beslutade 20021-12-13 att Gällivare kommuns arbete med 
Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbotten 2021–2025 
utvärderas och redovisas för kommunfullmäktige i juni 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 maj att lämna ärendet utan eget förslag till 
beslut till kommunstyrelsens sammanträde 23 maj.

Ekonomiska konsekvenser
Ett proaktivt arbete för att minska psykisk ohälsa och arbete med suicidprevention skapar 
bättre förutsättningar för individen. Forskning och evidens visar tydligt att tidiga insatser 
också är samhällsekonomiskt bra. 

Konsekvenser för barn och unga
Arbetet mot psykiskohälsa och arbetet med suicidprevention kan med största sannolikhet 
ge positiv effekt för barn och unga i kommunen. Allt arbete för att stärka folkhälsan ger 
kommunen bättre förutsättningar att gå från reaktiva insatser till proaktiva insatser. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Arbetet mot psykiskohälsa och arbetet med suicidprevention kan kopplas och ge positiv 
effekt på samtliga 4 strategiska mål. 
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Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

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

Yrkande
Johannes Reinfors (V) yrkar i enlighet med socialförvaltningens förslag

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 138

Regler sociala medier
Dnr KS/2022:409

Kommunstyrelsen beslutar

att på sida fem under rubrik Innehåll ersätta politiska budskap med partipolitiska,

att reglerna utvärderas hösten 2023,

att anta Regler sociala medier. 

Ärendebeskrivning
För att Gällivare kommun ska kunna kvalitetssäkra den externa kommunikationen, följa 
lagrum kopplat till sociala medier samt interna regler behöver kommunen ett styrdokument 
gällande användningen av dessa i organisationen.
Inkommande inlägg på sociala medier är offentliga handlingar som måste listas och 
bevakas.

Reglernas huvudpunkter

 Kommunens officiella kanaler ska hanteras i enlighet med rättsliga grunder och 

interna styrdokument

 Ansvarsfördelning, informationskrav och bevakning 

 Arkivering och listning 

Ekonomiska konsekvenser
Inga. 

Konsekvenser för barn och unga
Gällivare kommuns närvaro i sociala medier är en del i vår kommunikation till unga, främst 
målgrupp 18–25 år.

Koppling till kommunens strategiska mål
Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare. 

Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att på sida fem under rubrik Innehåll ersätta politiska budskap med partipolitiska,

att reglerna utvärderas hösten 2023,

att anta Regler sociala medier. 

Underlag
1. Regler sociala medier.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 42.

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

att på sida fem under rubrik Innehåll ersätta politiska budskap med partipolitiska,

att reglerna utvärderas hösten 2023,

att anta Regler sociala medier. 
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§ 139

Platsvarumärket kommunikationsstrategi samt grafisk profil
Dnr KS/2022:407

Kommunstyrelsen beslutar

att anta platsvarumärkets kommunikationsstrategi, samt

att anta platsvarumärkets grafiska profil.

Ärendebeskrivning
Varumärket Gällivare behöver ett politiskt beslut för strategi samt den grafiska profilen 
så att vi gemensamt med GNAB, LKAB, Hybrit, Boliden, Region Norrbotten, handeln och 
besöksnäringen gemensamt nu kan börja arbeta med att marknadsföra platsen Gällivare. 
Strategin beskriver vad Gällivareborna anser att Gällivare är. Den beskriver hur vi särskiljer 
oss från andra platser, innehållet vi ska förmedla lokalt och internationellt, hur innehållet 
förmedlas och till vem. Den grafiska profilen (visuella bilden) förstärker budskapet och 
innehållet för att ge ett samlat, professionellt och igenkänningsbart signum för Gällivare.
Kommunikationsavdelningen styr och samordna arbetet med platsvarumärket 
gränsöverskridande tillsammans med viktiga aktörer nämnda ovan. Gemensamma 
kampanjer och dagligt operativt flöde samordnas i våra kanaler i enlighet med strategin.

Att marknadsföra Gällivare som plats lokalt, nationellt och internationellt är nödvändigt om 
vi ska leda den gröna omställningen. Vi är beroende av inflyttning, ökade 
företagsetableringar samt stärkt handel och besöksnäring. 

Strategin är framtagen från totalt nio enkäter om vad Gällivare är, besvarat av 
Gällivarebor. Även sju workshops med ett hundratal nyckelpersoner från samhället har 
genomförts med tema om kompetensförsörjning, positionsförflyttning samt platsens 
innehåll. Tidigare genomförda attitydundersökningar, demografi, besöksstatistik har 
analyserats och legat till grund för den framtagna strategin, ett arbete som pågått under 
tio månader. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 maj att platsvarumärkets grafiska profil 
kompletteras med varmare färger, till kommunstyrelsens sammanträde.

Ekonomiska konsekvenser
Beslut bygdemedel platsvarumärke.

Konsekvenser för barn och unga
Ett starkt platsvarumärke ökar stoltheten hos barn och unga över den plats dom bor på. 
Barn och unga är viktiga ambassadörer på sociala mediaplattformar. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare. 
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Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta platsvarumärkets kommunikationsstrategi.

Handlingar 
1. Platsvarumärkets strategi. 
2. Platsvarumärket grafisk profil.
3. Implementeringsplan/budget 2022 visuellt. 
4. Budgetkalkyl finansiering beslutade bygdemedel 2022.

Underlag till strategi 
5. Inflyttning utflyttning kön, ålder mm.
6. Enkät nyanlända. 
7. Gällivare rådata.
8. Gällivare unga enkät.
9. Nulägesanalys av Gällivare.
10.Pensionsavgångar 2020–2030.
11.Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 43.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att anta platsvarumärkets kommunikationsstrategi, samt

att anta platsvarumärkets grafiska profil.

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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§ 140

Arbetsgivarvarumärket Gällivare kommun kommunikationsstrategi och grafisk profil
Dnr KS/2022:408

Kommunstyrelsen beslutar

att arbetsgivarvarumärket kommunikationsstrategi kompletteras med redaktionella 
förändringar – skola, friluftsliv och industri,

att i den grafiska profilen bevara nuvarande kommunvapens utseende och färgsättning, 
med det svart/vita alternativet som komplement.

Ärendebeskrivning
Beslut för att kunna använda ny grafisk profil och strategi för Gällivare kommun som 
arbetsgivare.

Gällivare kommun som organisation står inför en rad utmaningar i och med den gröna 
omställningen. Som arbetsgivare behöver vi attrahera för att kunna nyrekrytera. I 
kombination med höga pensionsavgångar och Sveriges lägsta arbetslöshet måste vi vara 
offensiva och stärka kommunikationen och marknadsföringen av Gällivare kommun som 
arbetsgivare. Gällivare kommun behöver profilera sin verksamhet på ett kraftfullare och 
mer 
enhetligt för att bli tydligare som arbetsgivare och myndighet internt och externt till 
medborgare, utomstående leverantörer och andra viktiga aktörer. Den grafisk profilen med 
tillhörande detaljerade användningsanvisningar ska underlätta för medarbetarna på alla 
nivåer i organisationen att ge en tydlig och enhetlig bild av kommunen. 

Den framtagna strategin bygger på kommunplanen och är framarbetad av ledningsgrupp, 
kommunikationsavdelningen samt personalavdelningen.

Den grafiska manual som nu gäller är inte anpassad för dagens behov i form av vare sig 
innehåll eller kanaler.  
 
En kommuns verksamhet är oerhört mångsidig och vänder sig till människor i alla åldrar 
och livssituationer. Det behövs tydliga signaler som visar att det är en och samma aktör, 
kommunen, som är avsändare. Tydlighet- och enhetlighet för invånarna och övrig omvärld 
är en viktig anledning till att Gällivare tar fram en ny grafisk profil.  
Den grafiska profilen ska också kunna appellera till ungdomar vilket är en målgrupp vi har 
svårt att nå. Den grafiska profilen är tillgänglighetsanpassad. 

Arbetsgivarvarumärket Gällivare kommun är framtaget parallellt med platsvarumärket 
Gällivare för att de två varumärkena ska harmonisera tillsammans, i språk, tonalitet och i 
den grafiska profilen/visuella bilden.
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Komplettering på den grafiska profilen på följande punkter sker under hösten 2022
- Piktogram
- Kartor
- Skyltprogram
- Renen i kommunvapnet kommer i detalj förbättras av illustratör 

Ekonomiska konsekvenser
Implementering- den nya grafiska profilen byts succesivt ut inom befintlig ram
Beslut är taget på nya skyltar av kommunvapnet. 

Konsekvenser för barn och unga
Ett starkt platsvarumärke ökar stoltheten hos barn och unga över den plats dom bor på. 
Barn och unga är viktiga ambassadörer på sociala mediaplattformar.

Koppling till kommunens strategiska mål
Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare. 

Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att arbetsgivarvarumärket kommunikationsstrategi kompletteras med redaktionella 
förändringar – skola, friluftsliv och industri,

att i den grafiska profilen bevara nuvarande kommunvapens utseende och färgsättning, 
med det svart/vita alternativet som komplement.

Underlag
1. Arbetsgivarvarumärket 2022.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 44.

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

att arbetsgivarvarumärket kommunikationsstrategi kompletteras med redaktionella 
förändringar – skola, friluftsliv och industri,

att i den grafiska profilen bevara nuvarande kommunvapens utseende och färgsättning, 
med det svart/vita alternativet som komplement.
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§ 141

VA-plan för Gällivare kommun
Dnr KSst/2020:589

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta VA-plan för Gällivare kommun.

Jäv
Benny Blom (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
En kommun har planeringsansvar för hela kommunens VA-försörjning, det vill säga 
dricksvatten, spillvatten, dag- och dränvatten, både inom och utanför det kommunala 
verksamhetsområdet. I dagsläget står Gällivare kommun i, och inför, strukturella 
samhällsförändringar och andra utmaningar som bland annat kommer innebära stora 
investeringar för att åstadkomma och bevara en hållbar VA-försörjning för befintlig och 
framtida bebyggelse. Därför är en strategisk och långsiktig VA-planering ett viktigt verktyg 
för att synliggöra problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta befintliga 
och kommande utmaningar. Med anledning av detta har en VA-plan tagits fram för 
Gällivare kommun och upptas till beslut. I framtagande av VA-plan har konsultstöd tagits in 
och samverkan har skett med avdelningar inom Samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen samt Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen där arbetsgrupp med 
representanter från berörda avdelningar och förvaltningar varit delaktiga. VA-planen har 
remitterats till Försvarsmakten Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen och tillförs underlag inför beslut i ärendet. Kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott har 
2022-03-10 § 50 återremitterat ärendet för redaktionell översyn varpå ärendet åter upptas 
till behandling efter revideringar. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till. Arbete med 
VA-försörjning och dess ekonomiska konsekvenser hanteras i budgetprocess samt via 
taxearbete. 

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga och deras åsikter 
har därmed inte inhämtats. Ett antagande av en strategisk och långsiktig VA-planering 
ska tillgodose hållbar VA-försörjning och är ett verktyg i arbete med ett samhälle för både 
nuvarande och kommande generationer av medborgare inom Gällivare kommun. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till Kommunplan 2021-2023, kommunfullmäktiges beslut 2020-06-08 § 86, 
och övergripande mål om befolkningsökning till minst 20 000 invånare. Hållbar VA-
försörjningen är en del i arbetet med attraktiva boendemiljöer för en växande befolkning i 
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både befintlig och framtida bebyggelse. Vidare står i strategisk målsättning 1 skrivet att 
Gällivare ska erbjuda ett varierat utbud av boendeformer och trivsamma och attraktiva 
miljöer. Den yttre miljön ska vara välvårdad och något som medborgarna kan vara stolta 
över och trivs i. Vidare koppling görs till strategiskt mål 2 gällande attraktiva och effektiva 
verksamheter. I det strategiska målet beskrivs god ekonomisk hushållning, vilket innebär 
att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. I 
det strategiska målet beskrivs också att infrastruktur ska föregås av en väl genomtänkt 
verksamhetsplanering där funktionalitet och attraktivitet prioriteras och driftskostnader 
optimeras. I strategisk målsättning 4 finns även mål om att Gällivare kommun aktivt ska 
arbeta för att minska miljö- och klimatpåverkan.
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att anta VA-plan för Gällivare kommun.

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

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

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta VA-plan för Gällivare kommun.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP)

att anta VA-plan för Gällivare kommun med följande förändring, att utbyggnaden av VA 
norra Vassara igångsätts snarast i enlighet med fullmäktiges beslut 2018-02-05.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.
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§ 142

Grundläggande granskning av kommunstyrelsen år 2021
Dnr KS/2022:371

Kommunstyrelsen beslutar

att revisorernas rekommendationer om åtgärder utifrån måluppfyllelse och följsamhet till 
budget samt tydlighet gällande redovisning av måluppfyllelse kopplat till fokusområdena, 
tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet för målstyrningen.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört den årliga grundläggande granskningen av kommunstyrelsen. 
Den övergripande revisionsfrågan har handlat om ”kommunstyrelsens förvaltning skett på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig 
intern kontroll”. Den sammanfattande bedömningen är att:
-Kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att dess förvaltning utförts på ett ändamåls-
enligt sätt under år 2021
-Kommunstyrelsen ej har säkerställt att dess förvaltning skett på ett från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
-Kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt att den interna kontrollen inom 
granskade områden har varit tillräcklig under 2021. 

Följande rekommendationer lämnas gällande åtgärder:
-Att vidta tydliga åtgärder för att nå måluppfyllelse för verksamhetsmålen/- fokus-
områdena.
-Att säkerställa följsamhet till budget
-Att rapportering vid delår och helår innehåller tydlig motivering till bedömning av 
fokusområdena/strategiska målsättningarna för samtliga förvaltningar. Idag lämnas över-
gripande måluppfyllelse för respektive strategiskt mål, men ej måluppfyllelse för fokus-
områdena för samtliga förvaltningar.

Bedömning:
De rekommendationer som revisorerna har lämnat får tas med i det fortsatta 
utvecklingsarbetet för målstyrningen gällande att tydliggöra vilka åtgärder som vidtas för 
att nå måluppfyllelse. Vidare att säkerställa följsamhet till budget genom ytterligare 
åtgärder med mål om positiva resultat. Även måluppfyllelsen för fokusområdena behöver 
tydliggöras för alla nämnder/förvaltningar. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
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Koppling till kommunens strategiska mål
Fortsatt arbete med att tydliggöra åtgärder, säkerställa följsamhet mot budget och 
förbättrad redovisning av måluppfyllelsen gällande fokusområdena bidrar till en större 
tydlighet om hur de strategiska målen uppnås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att revisorernas rekommendationer om åtgärder utifrån måluppfyllelse och följsamhet till 
budget samt tydlighet gällande redovisning av måluppfyllelse kopplat till fokusområdena, 
tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet för målstyrningen.

Underlag
1. Rapport grundläggande granskning 2021.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 45.

Yrkande
Jan-Anders Perdal (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att revisorernas rekommendationer om åtgärder utifrån måluppfyllelse och följsamhet till 
budget samt tydlighet gällande redovisning av måluppfyllelse kopplat till fokusområdena, 
tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet för målstyrningen.
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§ 143

Granskning av pensionshantering och redovisning
Dnr KS/2022:374

Kommunstyrelsen beslutar

att personalavdelningen får i uppdrag att säkerställa att tydliga rutiner och kontroller 
framtas samt att efterlevnaden kontinuerligt granskas.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har med stöd av PwC genomfört en 
granskning av pensionshantering och redovisning. Granskningen har syftat till att bedöma 
om kommunstyrelsen säkerställt att det finns ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för 
rapportering av pensionsunderlag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vidare har 
granskningen syftat till att bedöma om redovisningen av pensionsåtagandet sker i enlighet 
med lagstiftning (LKBR) samt rekommendationerna i RKR. 

Bedömningar utifrån granskningen är att: 
 Kommunstyrelsen inte helt säkerställt att det finns ändamålsenliga och tillförlitliga 

rutiner för rapportering av pensionsunderlag. 
 Kommunstyrelsens interna kontroll i sammanhanget är inte helt tillräcklig.
 Kommunstyrelsen i allt väsentligt redovisar pensionsåtagandet i enlighet med 

lagstiftning (LKBR) samt rekommendationerna i RKR. 

Utifrån granskningen föreslår revisorerna ett antal åtgärder:
1. Att kommunstyrelsen genom styrning tillser att det införs rutiner avseende tester 

och kontroller av data i samband med rapportering till KPA för att undvika 
felaktigheter i rapporteringen. Vår bedömning är att sådana rutiner lämpligen kan 
kompletteras med instruktion över hur testet eller kontrollen skall utföras, nominella 
krav på storlek av stickprover samt dokumentation av resultatet av genomförda 
kontroller. Det bör också framgå vem som utför testerna samt vem som kontrollerar 
resultaten. 

2. Att kommunstyrelsen säkerställer att processen systematiseras, lämpligen genom att 
det upprättas ett övergripande årshjul för allt arbete kopplat till pensionsadministra-
tion. Årshjulet bör lämpligen omfatta alla årets arbetsuppgifter, när dessa skall 
utföras samt roller och ansvar i denna process. 

3. Att kommunstyrelsen genom styrning tillser att skriftliga rutinbeskrivningar upp-
rättas för det administrativa arbetet samt de avstämningar och kontroller som sker 
inom kommunen kopplat till pensionsskuld och ansvarsförbindelse. Detta i syfte att 
kunna återskapa genomförda processer och för en ökad historisk spårbarhet av fel 
som utförda kontroller och avstämningar visar. Sådana rutiner bör omfatta vilka a
rbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för arbetet med pensionsredovisningen, 
samt när de skall utföras och av vem.
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4. Att kommunstyrelsen genom styrning tillser att det införs rutinmässiga tester av 
pensionsgrundande lön enligt lönesystemet jämfört med fakturaspecifikation 
gällande årsfakturan från KPA. Testet bör utföras på samtliga individer i underlaget. 
Testet bör bestå av kontroll av att antalet individer är korrekt samt att de 
pensionsmedförande lönerna enligt specifikationen är överensstämmande med 
informationen i lönesystemet. 

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.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att personalavdelningen får i uppdrag att säkerställa att tydliga rutiner och kontroller 
framtas samt att efterlevnaden kontinuerligt granskas.

Underlag
1. Revisorernas Granskning av pensionshantering och redovisning.
2. Svar till revisorerna.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 46.

Yrkande
Johannes Reinfors (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att personalavdelningen får i uppdrag att säkerställa att tydliga rutiner och kontroller 
framtas samt att efterlevnaden kontinuerligt granskas.
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§ 144

Svar till lekmannarevisionen angående granskningen av Ägarstyrning och Kontroll av de 
kommunala bolagen
Dnr KS/2022:287

Kommunstyrelsen beslutar

att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten. 

Ärendebeskrivning
Lekmannarevisionen har genomfört en granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och 
kontroll över de kommunala bolagen samt bolagens följsamhet till bolagens direktiv. 

Granskningen har funnit att: 

Kommunstyrelsen ej säkerställt att granskningsområdet hanterats på ett ändamålsenligt 
sätt. Samt att kommunstyrelsen ej har säkerställt en tillräcklig kontroll inom området. 

Bolagsstyrelserna har i allt väsentligt säkerställt att granskningsområdet hanterats på ett 
ändamålsenligt sätt och har i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll inom 
området.

Arbetet med att åtgärda de fel och brister som redogjorts av granskningen är pågående. 
I anledning härav har ett svar författats till revisionen.  

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Kommundirektörens stab föreslår kommunstyrelsens besluta 

att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten. 

Underlag
1. Svar till lekmannarevisionen.
2. Lekmannarevisionens granskning.
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Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med kommundirektörens stabs förslag

att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten. 
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§ 145

Svar till lekmannarevisionen angående deras granskning av förvärvet av Dundret Gällivare 
Fjällanläggning AB
Dnr KS/2022:375

Kommunstyrelsen beslutar

att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten. 

Ärendebeskrivning
Lekmannarevisionen har genomfört en granskning av Gällivare kommuns förvärv av 
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB. Granskningens syfte har varit att pröva om förvärv, 
styrning och kontroll av aktiebolaget sköts med tillräcklig intern kontroll. 

Utifrån genomförd granskning är lekmannarevisionens samlade bedömning att förvärv, 
styrning och kontroll av aktiebolaget Dundret Gällivare Fjällanläggning ej sköts med 
tillräcklig kontroll av kommunstyrelsen respektive bolagsstyrelsen.
 
Arbetet med att åtgärda de fel och brister som redogjorts av granskningen är pågående. 
I anledning härav har ett svar författats till revisionen. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga.
 
Förslag till beslut
Kommundirektörens stab föreslår kommunstyrelsens besluta 

att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten. 

Underlag
1. Svar på revisionens granskning av Förvärv av Dundret Gällivare Fjällanläggning.
2. Revisionens granskningsrapport. 

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommundirektörens stabs förslag

att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten. 
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§ 146

Uppföljning av granskning - Internkontroll riskunderlag
Dnr KS/2020:533, KS/2020:534

Kommunstyrelsen beslutar

att hanteringen av arbetet med riskbedömningar inom ramen för internkontrollarbetet är 
säkerställd och tillräcklig utifrån de åtgärder som vidtagits,

att implementering av styrsystem och dokumentation kopplat till internkontrollplaner och 
riskbedömningar i de kommunala bolagsstyrelserna är färdig hösten 2022
 
att godkänna uppföljning av granskning Internkontroll-riskunderlag och lägga ärendet till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns revisorer har under 2020 genomfört en granskning avseende hantering 
av arbetet med riskbedömningar inom ramen för internkontrollarbetet i kommunen. 

Utifrån denna granskning har revisorerna lämnat följande rekommendationer:
 Att styrelse och nämnder vidtar åtgärder för att systematiskt analysera och 

dokumentera risker i verksamheten som grund inför upprättandet av 
internkontrollplaner.

 Att styrelse och nämnder upprättar ändamålsenliga internkontrollplaner, utifrån 
genomförda riskbedömningar.

 Att styrelse och nämnder årligen utvärderar resultatet av genomförda kontroller 
inför upprättande av kommande års riskbedömningar

 Att kommunstyrelsen vidtar aktiva åtgärder i syfte att utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, beslutat om 
sådana.

Utifrån dessa rekommendationer gav Kommunstyrelsen kvalitetsledningen i uppdrag att 
framta ett nytt styrsystem för internkontroll samt rutiner för ett tydligt och systematiskt 
arbetssätt med internkontroll, riskanalyser och uppföljning. Ambitionen var att beslutade 
internkontrollplaner enligt det nya systemet skulle finnas i hela kommunkoncernen; 
kommunstyrelse, nämnder och kommunala bolag per januari 2022. 

Ärendeuppföljning
Ett nytt styrsystem för internkontroller finns framtaget (KS 2021:454). I denna finns 
rutiner för ett tydligt och systematiskt arbetssätt med internkontroll, riskanalyser och 
uppföljning. 
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Kommunstyrelsen samt nämnder och utskott har internkontrollplaner enligt det nya 
systemet och genomför riskbedömningen enligt underlag. Implementering har skett i 
Kommunstyrelse och nämnder. Implementering av styrsystemet kvarstår i de kommunala 
bolagen kvarstår. 

Utifrån vidtagna åtgärder är bedömningen att kommunstyrelsen säkerställt att den interna 
kontrollen för hantering, uppföljning och redovisning av internkontrollens riskunderlag är 
tillräcklig. Implementering har skett i kommunstyrelse och nämnder och kommer att ske i 
de kommunala bolagens styrelser under hösten 2022. 

Ekonomiska konsekvenser
Kontroll över och uppföljning av internkontrollen avser att ha positiva konsekvenser för 
kommunens ekonomi

Konsekvenser för barn och unga
Kontroll över och uppföljning av internkontrollen avser att gynna alla också barn och unga

Koppling till kommunens strategiska mål
Kontroll över och uppföljning av internkontrollen kan kopplas till att våra kommunala 
verksamheter är effektiva och attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunledningsstaben föreslår kommunstyrelsen besluta

att hanteringen av arbetet med riskbedömningar inom ramen för internkontrollarbetet är 
säkerställd och tillräcklig utifrån de åtgärder som vidtagits,

att implementering av styrsystem och dokumentation kopplat till internkontrollplaner och 
riskbedömningar i de kommunala bolagsstyrelserna är färdig hösten 2022
 
att godkänna uppföljning av granskning Internkontroll-riskunderlag och lägga ärendet till 
handlingarna.

Underlag
1. Svar till revisorerna med anledning av granskningen – fel rubrik (påskrivet).
2. Granskning av internkontroll-riskunderlag (till Kommunstyrelsen, Socialnämnden, 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, Överförmyndarnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden). 

3. Granskning av internkontroll-riskunderlag (till Matlaget i Gällivare AB, Gojan i & 14 
AB, Top Bostäder AB, Gällivare Energi AB, Dundret Gällivare Fjällanläggning AB).
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Yrkande
Steve Ärlebrand (S) yrkar i enlighet med kommunledningsstabens förslag

att hanteringen av arbetet med riskbedömningar inom ramen för internkontrollarbetet är 
säkerställd och tillräcklig utifrån de åtgärder som vidtagits,

att implementering av styrsystem och dokumentation kopplat till internkontrollplaner och 
riskbedömningar i de kommunala bolagsstyrelserna är färdig hösten 2022,
 
att godkänna uppföljning av granskning Internkontroll-riskunderlag och lägga ärendet till 
handlingarna.
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§ 147

Svar - Framtidens äldreomsorg, granskningsrapport samt slutdokument
Dnr KS/2022:285

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen tagit del av revisorernas slutdokument, samt

att lägga rapporten med beaktande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har inkommit med Granskningsrapport – Framtidens äldreomsorg. 
Kommunstyrelsen har att ta del av rapporten för kännedom.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsen tagit del av revisorernas slutdokument, samt

att lägga rapporten med beaktande till handlingarna.

Underlag
1. Granskningsrapport – Framtidens äldreomsorg.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 47.

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

att kommunstyrelsen tagit del av revisorernas slutdokument, samt

att lägga rapporten med beaktande till handlingarna.
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§ 148

Hållbarhetsanalyser
Dnr KS/2017:2623

Kommunstyrelsen beslutar

att under 2023 revidera den sociala hållbarhetsanalysen och den ekologiska hållbarhets-
analysen samt framta en ekonomisk hållbarhetsanalys för Gällivare kommun.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för Gällivare kommuns utvecklingsarbete kring en hållbar målstyrning har 
ambitionen varit att ta fram nulägesanalyser inom de tre hållbarhetsområdena. Dessa 
utgör underlag för målstyrningen i nämnder och förvaltningar och revideras vart fjärde år. 

Den sociala hållbarhetsanalysen framtogs år 2018 och den ekologiska hållbarhetsanalysen 
framtogs år 2019. Den ekonomiska hållbarhetsanalysen kvarstår att tas fram. Det är så-
ledes aktuellt med revideringar av de två gjorda analyserna. 

För att få en helhetsbild av läget i kommunen och kunna koppla kommunens utmaningar 
till Agenda 2030 målsättningar bör de tre hållbarhetsanalyserna arbetas med samtidigt. 
Revideringarna bedöms på grund av detta kunna genomföras tidigast under 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Inga extra ekonomiska resurser krävs.

Konsekvenser för barn och unga
Hållbarhetsanalyserna avser bidra till gynnsamma konsekvenser för barn och unga både 
på kort och lång sikt.

Koppling till kommunens strategiska mål
Hållbarhetsanalyserna utgör underlag i arbetet med att både framta och uppnå 
kommunens strategiska mål.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att under 2023 revidera den sociala hållbarhetsanalysen och den ekologiska hållbarhets-
analysen samt framta en ekonomisk hållbarhetsanalys för Gällivare kommun.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 50.

Comfact Signature Referensnummer: 1366250



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  49  (87)

2022-05-23
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att under 2023 revidera den sociala hållbarhetsanalysen och den ekologiska hållbarhets-
analysen samt framta en ekonomisk hållbarhetsanalys för Gällivare kommun.
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§ 149

Redovisning av medborgarinitiativ 2021
Dnr KS/2021:802

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga redovisning av 2021 års inkomna medborgarinitiativ med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2015-02-16 § 68 beslutat att medborgare från 2015-04-01 har 
möjlighet att inkomma med medborgarinitiativ till Gällivare kommun. Alla medborgar-
initiativ ska till respektive nämnds beredning för att där avgöras om initiativet ska hanteras 
på tjänstemannanivå eller om initiativet ska återkomma för avgörande av respektive 
nämnd. Handläggningen av medborgarinitiativ ska leda till att medborgarinitiativet avslås, 
besvaras eller antas. 

Kommunfullmäktige har 2016-12-12 § 250 beslutat att kommunfullmäktige i samband 
med årsredovisningen delges årets inlämnade medborgarinitiativ och vad som beslutats 
kring dessa. Utifrån detta uppdrag har en sammanställning gjorts angående de med-
borgarinitiativ som inkommit under 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Positivt för alla medborgare att ha möjlighet att lämna in medborgarinitiativ.  

Koppling till kommunens strategiska mål
Möjligheten att lämna in medborgarinitiativ kan kopplas till målsättningen att Våra 
medborgare är stolta, engagerade och trivs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga redovisning av 2021 års inkomna medborgarinitiativ med godkännande till 
handlingarna.

Underlag
1. Redovisning av medborgarinitiativ 2021.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 55.
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Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att lägga redovisning av 2021 års inkomna medborgarinitiativ med godkännande till 
handlingarna.
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§ 150

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr KS/2022:424

Kommunstyrelsen beslutar

att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, samt

att beslut 2022-01-17 § 19 (KS/2021:498-003) upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Det föreligger behov av att revidera kommunstyrelsens delegationsordning. 

Revideringen avser att komplettera delegationsordningen:
-Ett avsnitt avseende säkerhet.

-I nuvarande delegationsordning under punkten 8.28 är förvaltningschef delegat att för 
kommunens räkning överlåta mark för tilldelning enligt de principer som fastställs för 
fördelning i kommunens tomtkö.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen har för avsikt att påbörja försäljning av 
småhustomter på Repisvaara södra utanför tomtkön, där först till kvarn är tänkt att gälla 
som princip. Dessa tomter har erbjudits till försäljning i tomtkön vid två tillfällen men 
intresset har inte varit tillräckligt stort varför de ej har kunnat försäljas. Försäljningen 
planeras att ske via Gällivare kommuns hemsida med start till sommaren 2022.

För att underlätta handläggningen och förkorta handläggningstiden föreslås det att 
förvaltningschef ska få delegation att för kommunens räkning överlåta småhustomter. 
Tomterna är marknadsmässigt prissatta. Köpekontraktet som används vid överlåtelse av 
småhus-tomter innehåller villkor om bebyggelse. Köparen ska bebygga fastigheten med ett 
för permanent bruk avsett bostadshus, alternativt bostadshus av souterrängtyp beroende 
hur marken är förberedd. Köparen får inte utan säljarens medgivande överlåta fastigheten 
innan byggnadsskyldigheten är fullgjord. Om köparen inte inom tre år från tillträdesdagen 
fullgjort byggnadsskyldigheten, eller om köparen innan denna fullgjorts, utan säljarens 
medgivande överlåter fastigheten har säljaren rätt till ett vite av 250 000 kronor.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga.
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Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet kan kopplas till kommunens strategiska målsättning två, våra kommunala
verksamheter är effektiva och attraktiva. Förslaget till beslut innebär effektivare 
handläggning och kortare handläggningstider vilket bidrar till att köpare snabbare kan 
påbörja sina byggnationer. 

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, samt

att beslut 2022-01-17 § 19 (KS/2021:498-003) upphör att gälla.

Underlag
1. Kommunstyrelsens delegationsordning.

Yrkande
Jan-Anders Perdal (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med nämnd- 
och utredningsavdelningens förslag

att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, samt

att beslut 2022-01-17 § 19 (KS/2021:498-003) upphör att gälla.
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§ 151

Beslut om antagande - Detaljplan för Guldet 2 m.fl.
Dnr KSst/2021:189

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna granskningsutlåtandet, samt

att anta detaljplan för Guldet 2 m.fl.

Ärendebeskrivning
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av 
garagage och carportar på befintlig parkeringsyta på fastigheten Guldet 2. Prickmarken i 
gällande plan tas bort och ersätts med plusmark så byggnation av 
komplementbyggnader blir möjligt. Samtidigt justeras planen så att den nuvarande 
användningsbestämmelsen A – allmänt ändamål tas bort och ersätts med 
användningsbestämmelsen K – kontor och C- centrum. Inom planområdets västra del 
finns en allmän gång- och cykelväg. Denna ska fortsatt finnas kvar på kvartersmark och 
vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. 

Planområdet omfattas av den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Gällivare, 
Malmberget och Koskullskulle, antagen 2014-05-19. Enligt den fördjupade  
översiktsplanen är aktuellt område utpekat för bostäder. För bostäder tillåts även viss 
kompletterande service, t.ex. skolor, handel eller verksamheter som ej är störande kan 
tillåtas. Kontorsverksamheten är befintlig och ej störande och planförslaget bedöms därför 
vara förenlig med den fördjupade översiktsplanen. 

Detaljplanen handläggs med ett standard planförfarande i enlighet med PBL (2010:900).
 
Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 9 februari till och med 2 mars 
2022. Efter granskningen har enbart redaktionella ändringar gjorts. 

Ekonomiska konsekvenser
Exploatör bekostar detaljplanens framtagande och genomförande. 

Konsekvenser för barn och unga
Maria Förskola ligger intill detaljplanen. Planändringen kommer inte generera mer trafik 
till och från området, snarare kan en förbättring av tryggheten möjligen ske då förskolan 
blir mer avskärmad från Norskavägen när carportar och garage byggs.

Koppling till kommunens strategiska mål
Då planen enbart ska göra det möjligt att uppföra carportar/garage på en redan befintlig 
parkeringsyta, bedöms ingen nämnvärd koppling finnas till kommunens strategiska mål.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt

att anta detaljplan för Guldet 2 m.fl.

Underlag
1. Plankarta antagande.
2. Planbeskrivning antagande.
3. Granskningsutlåtande.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-05-05 § 84.

Yrkande
Johannes Reinfors (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts förslag

att godkänna granskningsutlåtandet, samt

att anta detaljplan för Guldet 2 m.fl.
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§ 152

Överlåtelse del av Gällivare 22:24
Dnr KSst/2022:260

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna en överlåtelse av del av fastigheten Gällivare 22:24 enligt i ärendet upprättat 
fastighetsöverlåtelseavtal för en köpeskilling om 4 550 000 kronor, samt

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att 
för kommunens räkning underteckna överlåtelseavtal som övriga för överlåtelsens full-
bordande nödvändiga handlingar.

Ärendebeskrivning
TOP bostäder AB önskar förvärva mark inom fastigheten Gällivare 22:24, Noulajärivom-
rådet, för att inom det aktuella markområdet uppföra flerbostadshus.

Markområdet bedöms som lämpligt för det i ärendet aktuella ändamålet och köpeskillingen 
bedöms som marknadsmässig, varför en överlåtelse av del av fastigheten föreslås ske.

Ekonomiska konsekvenser
En överlåtelse av aktuellt markområde innebär att kommunen erhåller en kontant 
ersättning för marken.

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

Koppling till kommunens strategiska mål
En överlåtelse av markområdet innebär att fler bostäder kommer att uppföras i Gällivare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommun-
styrelsen besluta

att godkänna en överlåtelse av del av fastigheten Gällivare 22:24 enligt i ärendet upprättat 
fastighetsöverlåtelseavtal för en köpeskilling om 4 550 000 kronor, samt

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att 
för kommunens räkning underteckna överlåtelseavtal som övriga för överlåtelsens full-
bordande nödvändiga handlingar.

Underlag
1. Avtal om överlåtelse av del av fastigheten Gällivare 22:24
2. Karta med markering över det markområde överlåtelsen avser.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-05-05 § 85. 
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Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med kommun-
styrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag

att godkänna en överlåtelse av del av fastigheten Gällivare 22:24 enligt i ärendet upprättat 
fastighetsöverlåtelseavtal för en köpeskilling om 4 550 000 kronor, samt

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna överlåtelseavtal som övriga för överlåtelsens full-
bordande nödvändiga handlingar.
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§ 153

Delgivningar
Dnr KS/2022:18, KS/2021:447, KS/2021:686, KS/2021:746, KS/2021:794, KS/2022:235, 
KS/2022:32, KS/2022:336, KS/2022:342, KS/2022:345, KS/2022:348, KS/2022:349, 
KS/2022:350, KS/2022:358, KS/2022:367, KS/2022:368, KS/2022:370, KS/2022:371, 
KS/2022:372, KS/2022:373, KS/2022:374, KS/2022:375, KS/2022:38, KS/2022:383, 
KS/2022:386, KS/2022:396, KS/2022:53, KS/2022:71, KS/2022:369, KS/2022:397, 
KS/2022:410, KS/2022:57, KS/2022:60, KS/2022:41, KS/2022:244, KS/2022:248

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
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att godkänna upprättad rapport anmälda delgivningar.
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§ 154

Delegationsbeslut
Dnr KS/2022:19, AlkT/2022:2, AlkT/2022:3, AlkT/2022:4, KS/2022:295, KS/2022:319, 
INK/2022:30

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.
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§ 155

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.

Alexander Kult, tf. kommundirektör, informerar om:
- Revidering av Finanspolicyn
- Visioner i Norr
- Konferens ”Tillsammans för nyindustrialisering och hållbar samhällsomvandling för 

människorna, företagen och klimatet” i Skellefteå
- Konferens ”Business arena” i Umeå.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 156

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

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

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

Magnus Johansson (S) informerar från E-nämnden.
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§ 157

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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§ 158

Ärendeuppföljning
Dnr KS/2022:23

Kommunstyrelsen beslutar

att ta bort punkt 2. Utredning – Införa Speak App/Förslag ungdomsapp från ärendeupp-
följningslistan då införandet av ungdomsappen pågår,

att i övrigt godkänna ärendeuppföljningslistan och lägga den till handlingarna.

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

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.

Yrkande
Jan-Anders Perdal (V) yrkar

att ta bort punkt 2. Utredning – Införa Speak App/Förslag ungdomsapp från ärendeupp-
följningslistan då införandet av ungdomsappen pågår,

att i övrigt godkänna ärendeuppföljningslistan och lägga den till handlingarna.
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§ 159

Förprojektering lokaler: Ny skyttehall ”20 alt. 28 banor”
Dnr KS/2022:387

Kommunstyrelsen beslutar

att ge ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en beställning av 
en ny skyttehall med 20 banor i fastigheten Gojan 1 & 14.

Ärendebeskrivning
Skytteföreningarna behöver en ny lokal då Sporthallen i Malmberget, där de har sin 
skyttehall idag, ska överlämnas till LKAB 2022-12-31. Det planerades för en ny skyttehall i 
Multiaktivitetshuset men i våren 2021 beslutade styrgruppen att skyttehall inte skulle 
finnas kvar i MAH-projektet men att en sådan skulle byggas i direkt anslutning till MAH. 
MAF gjorde en översiktlig utredning som visade på att en skyttehall skulle rymmas i 
lokalerna på markplan i Gojan 1 & 14.

Initialt skulle skyttehallen ha 30 banor för gevär och pistol, storlek på lokalen medger 
dock max. 28 banor. Önskemål från politiken är att förprojekteringen ska visa utformning 
av anläggningen samt ekonomiska konsekvenser (investering och framtida drift) för 20 
alternativt 28 banor. Bågskytte påverkas inte nämnvärt av vilket alternativ det blir.

Ekonomiska konsekvenser
Rambudget för ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen (UFK) måste ökas med ca. 1.4 Mkr 
per år från 2024 oavsett vilket alternativ väljs. Vid beslutet att anlägga 20 banor behöver 
ingen vidare ramökning göras, vid beslut om 28 banor måste emellertid ramen ökas med 
ytterligare ca. 300 tkr per år from 2026 (uppskattat år för färdigställande av projektet).

Konsekvenser för barn och unga
Anläggande av en ny skyttehall gynnar barn och ungdomar som är intresserad av 
skyttesport. Beslutet gällande 20 eller 28 banor påverkar dock barn och ungdomar varken 
positivt eller negativt.

Koppling till kommunens strategiska mål
Mål 1 Våra medborgare är stolta engagerade och trivs – genom att etablera en ny 
skyttehall central i Gällivare, i närhet till såväl en högstadie- respektive gymnasieskolan, 
kommer beslutet att bidra till måluppfyllelsen i relation till barn och unga. För vuxna 
personer 
kommer anläggandet av en ny skyttehall bidra till en meningsfull fritidsaktivitet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta
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att ge ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en beställning av 
en ny skyttehall med 20 banor i fastigheten Gojan 1 & 14.

Underlag
1. Förprojektering lokaler: Ny skyttehall ”20 alt. 28 banor”.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-04-05 § 33.

Yrkande
Johannes Reinfors (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Magnus Johansson 
(S) i enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts förslag

att ge ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en beställning av 
en ny skyttehall med 20 banor i fastigheten Gojan 1 & 14.
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§ 160

Föreslaget naturreservat Skröven 18
Dnr KSufk/2022:60

Kommunstyrelsen beslutar

att anta intrångsersättning om 33 750 kr, och därmed behålla ägande och belöpande 
jakträtt på fastigheten Skröven 18:1.

Ärendebeskrivning
Den av Gällivare kommun ägda fastigheten Skröven 18:1 (0,8 ha) omfattas av 
Naturvårdsverkets reservatsbildning enligt bifogade bilagor. I egenskap av markägare står 
Gällivare kommun inför valet att 

a) Sälja fastigheten till ett värde av 28 000 kr eller
b) Behålla ägandet med belöpande jakträtt, och då istället erhålla en intrångsersättning 

om 33 750 kr. 

Ekonomiska konsekvenser
Gällivare kommun erhåller ersättning i linje med det alternativ man beslutar sig för.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Att behålla ägande och belöpande jakträtt på marken kan vara ett sätt att ökan den andel 
kommunägd mark som bidrar till biologisk mångfald och bevarande av skogar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att anta intrångsersättning om 33 750 kr, och därmed behålla ägande och belöpande 
jakträtt på fastigheten Skröven 18:1.

Underlag
1. Anbud angående föreslaget naturreservat Skröven.
2. Beskrivning och värdering av del av Skröven 18:1.
3. Ersättningsutredning enligt MB 31 kap. Skröven 18:1.
4. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-05-03 § 42.
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Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Nicklas Johansson (SJVP) 
och Steve Ärlebrand (S) att kommunstyrelsen beslutar

att anta intrångsersättning om 33 750 kr, och därmed behålla ägande och belöpande 
jakträtt på fastigheten Skröven 18:1.
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§ 161

Skidspårsavtal nya Kaptensgården
Dnr KSufk/2021:125

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna ett anläggande av nya skidspår i enlighet med avtalsunderlaget i ärendet.

Ärendebeskrivning
I Gällivare kommun pågår en samhällsomvandling till följd av att LKAB:s gruvverksamhet 
ger upphov till markdeformationer som innebär att delar av den befintliga bebyggelsen 
och infrastrukturen i Malmberget behöver avvecklas och ny bebyggelse och infrastruktur 
behöver uppföras på annan plats. I östra Malmberget arrenderar Malmbergets AIF (MAIF) 
enligt avtal tecknat 1999-12-14 mark för klubbstuga och förråd samt skidspår med 
belysning inom del av LKAB:s fastighet Gällivare Robsam 1:1 (kallat Kaptensgården). I och 
med den planerade stängseldragningen för 2022 inom området Kaptensgården behöver 
MAIF:s verksamhet flyttas från östra Malmberget.

Malmbergets AIF har tillsammans med Gällivare kommunen överenskommit om att MAIF 
får anlägga nya skidspår inom del av kommunens fastighet Robsam 1:3, d.v.s. det så 
kallade Tallbackaområdet. Skidspåren som anläggs kommer att vara kommunens spår, 
som är tillgängliga för såväl MAIF som för andra föreningar och allmänheten. Kommunen 
har således ansvaret för drift och underhåll av spåren. Förhandlingarna mellan MAIF och 
kommunen gällande förvärv av del av Robsam 1:3 för att bl.a. uppföra ny klubbstuga i 
anslutning till skidspåren är slutförda.

Ekonomiska konsekvenser
LKAB och MAIF är överens om att LKAB ska ersätta MAIF för de byggnaderna och skidspår 
som avvecklas i Malmberget genom uppförande av motsvarande funktioner på 
Tallbackaområdet.

Eftersom anläggningen uppförs utan kommunala medel och i enlighet med gällande 
detaljplan medför detta inga övriga kostnader än kommunens handläggningskostnader. På 
grund av att driften av skidspåren på den gamla anläggningen upphör och flyttas över till 
den nya kommer detta sannolikt inte heller belasta driftbudgeten på annat sätt än tidigare. 
I övrigt beräknas inga andra kostnader att tillkomma.

Konsekvenser för barn och unga
Klubbstugan och det tillhörande spåret kommer att uppföras i närheten av Tallbackaskolan 
samt närliggande bostadsområden vilket därmed kompletterar befintliga skidspår, både 
centralt och de som är anslutande till Hellnerstadion Spåret ska vara tillgängligt för 
allmänheten och därmed har barn och unga god möjlighet att lära sig skidåkning, samt att 
motionera både enskilt och gemensamt.
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Koppling till kommunens strategiska mål
Mål 1 Våra medborgare är stolta engagerade och trivs – genom att etablera skidspår på 
flera platser och i nära anslutning till såväl skola som förskola kommer beslutet att bidra till 
måluppfyllelsen på detta område.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 

att godkänna ett anläggande av nya skidspår i enlighet med avtalsunderlaget i ärendet.

Underlag
1. Avtal om anläggande av skidspår ersättning MAIF – rev LKAB 2022-02-14.docx.
2. Bilaga 3.1 a) Avtal om anläggande av skidspår ersättning MAIF.pdf.
3. Bilaga 3.1 b Avtal om anläggande av skidspår ersättning MAIF.docx.
4. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-05-09 § 47.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Nicklas Johansson 
(SJVP) i enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts förslag

att godkänna ett anläggande av nya skidspår i enlighet med avtalsunderlaget i ärendet.
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§ 162

Ändrad beräkning för verksamhetsbidrag till föreningar på landsbygd
Dnr KSufk/2022:90

Kommunstyrelsen beslutar

att landsbygdsföreningar endast behöver ha minst fem registrerade medlemmar i ovan-
stående åldersgrupp för att erhålla kommunalt verksamhetsbidrag, samt

att ändra villkoren i styrdokumentet ”Ekonomiskt stöd till idéburen sektor” för ekonomisk 
ersättning till ungdomsorganisationer som bedriver fritidsverksamhet på landsbygd för barn 
och unga i åldersgruppen 7–20 år från och med 2022-07-01.

Ärendebeskrivning
Enligt nuvarande styrdokument utgår ekonomiskt stöd, verksamhetsbidrag samt 
anläggningsstöd, till fritidsföreningar som erhåller aktiviteter för åldersgruppen 7-20 år. 
Det ska vara minst tio deltagare i ovannämnda åldersgrupp som deltagit vid minst fem 
aktivitetstillfällen per redovisningsperiod. Kommunstyrelsen beslutar om hur stort bidraget 
ska vara per deltagare och aktivitet samt om eventuella bidrag för prioriterade åldrar, 
områden och grupper. 

Utifrån nuvarande beräkningsmall gynnas de stora föreningar och de små föreningarna, 
framförallt på landsbygd, har svårt att uppfylla kommunens krav. År 2021 utgick 2 710 702 
kronor till 14 föreningar/stiftelser avseende verksamhetsbidrag och anläggningsstöd. Av 
denna summa utgick 2 333 607 kronor till tre föreningar; Gällivare sportklubb (970 009 
kr), Malmbergets AIF (983 975 kr) samt Ridklubben Dundret (379 624 kr). Resterande 
belopp på 377 095 kronor gick till de övriga 11 föreningar/stiftelser som bedriver 
barn/ungdomsaktiviteter i kommunen. 

Enligt styrdokument utgår en högre summa till prioriterade grupper; aktiviteter på 
landsbygd och till flickor i tonåren. Fritidsenheten har dock fått signaler om svårigheter för 
landsbygdsföreningar att fortsätta bedriva aktiviteter i byarna om inte förutsättningarna för 
kommunala bidrag förändras. Landsbygdsföreningar beskriver utmaningar med att 
genomföra aktiviteter på landsbygd jämfört med tätorten då befolkningsunderlaget är 
mycket mindre, och inte minst i åldersgruppen 7-20 år. Under föregående år fanns det 
landsbygdsföreningar som inte uppfyllde kraven om 10 deltagare vilket medförde att 
aktivitetsersättning inte kunde betalas ut till dessa.  Att ändra förutsättningarna för de 
föreningar som bedriver aktiviteter för barn/unga på landsbygd skulle kunna möjliggöra att 
dessa kan 
fortsätta genomföra fritidsaktiviteter i närmiljön och/eller erbjudas fler aktiviteter på 
landsbygden.

Ekonomiska konsekvenser
Budget finns inom ram för verksamhetsstöd och anläggningsstöd. 
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Konsekvenser för barn och unga
Att förändra förutsättningarna för utbetalning av föreningsbidrag till föreningar som 
genomför aktiviteter för barn och ungdomar på landsbygd är endast positivt, således bör 
barn/unga inte påverkas negativt av detta beslut. Enligt gällande styrdokument ska även 
fritidsaktiviteter som involverar unga flickor och lands/glesbygd ses som prioriterade om-
råden. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Mål 1: våra medborgare är stolta, engagerade och trivs. Det finns ett stort intresse att 
genomföra aktiviteter för barn/unga på landsbygden och att kommunen främjar den ideella 
sektorn bidrar till att medborgarna trivs i kommunen och blir värdefulla ambassadörer för 
Gällivare kommun. Något som blir viktigt i och med behovet av inflyttade till kommunen.

Mål 2: våra verksamheter är effektiva och attraktiva. För att vara ett attraktivt samhälle 
med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter är det av vikt att vi bidrar till ett välkommande 
klimat över hela vår kommun. Att kunna erbjuda fritidsaktiviteter till barn och unga på 
landsbygd bidrar till att även fortsättningsvis upprätthålla en levande landsbygd. En annan 
betydelsefull del är att ta tillvara på de förslag som inkommer från medborgare för att 
skapa delaktighet i förbättring- och utvecklingsarbete (underlag 2) 
  
Mål 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Att 
fritidsföreningarna får ersättning för sina insatser, som framförallt sker ideellt, för att 
skapa ett attraktivt samhälle är betydelsefullt för att ideella eldsjälar ska fortsatt känna ett 
engagemang och stolthet för sitt viktiga arbete med att erbjuda aktiviteter för barn/unga. 
Att kommunen visar på att man tar tillvara på den kompetens och ansvarstagandet som 
finns inom landsbygdsföreningarna. 

Mål 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpå-
verkan. Att bedriva och genomföra aktiviteter i närmiljön till sitt boende på landsbygden 
medför att vi minskar utsläppen. Det blir färre trafikresor till och från tätorten vilket 
underlättar medborgarna att kunna ha en livsstil med minskad miljö-och klimatpåverkan. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att landsbygdsföreningar endast behöver ha minst fem registrerade medlemmar i ovan-
stående åldersgrupp för att erhålla kommunalt verksamhetsbidrag, 

att ändra villkoren för ekonomisk ersättning till ungdomsorganisationer som bedriver 
fritidsverksamhet på landsbygd för barn och unga i åldersgruppen 7–20 år från och med 
2022-07-01.

Underlag
1. Ekonomiskt stöd till idéburen sektor, KS/2019:145-100
2. Synpunkter angående föreningsbidrag, Ksufk/2022:70
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3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-05-03 § 41.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M)

att landsbygdsföreningar endast behöver ha minst fem registrerade medlemmar i ovan-
stående åldersgrupp för att erhålla kommunalt verksamhetsbidrag, samt

att ändra villkoren i styrdokumentet ”Ekonomiskt stöd till idéburen sektor” för ekonomisk 
ersättning till ungdomsorganisationer som bedriver fritidsverksamhet på landsbygd för barn 
och unga i åldersgruppen 7–20 år från och med 2022-07-01.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Maria 
Åhléns m.fl. förslag.
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§ 163

Entledigande av uppdrag som ersättare i Coompanion Norrbotten AB
Dnr KS/2018:744

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V), från sitt uppdrag som ersättare i 
Coompanion Norrbotten AB.

Ärendebeskrivning
Jan-Anders Perdal (V) har 2 maj 2022 inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 
ersättare i Coompanion i Norrbotten AB.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V), från sitt uppdrag som ersättare i 
Coompanion Norrbotten AB.

Underlag
1. Avsägelse.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V), från sitt uppdrag som ersättare i 
Coompanion Norrbotten AB.
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§ 164

Entledigande av stämombudsersättare i Norrbottens Energikontor AB, NENET
Dnr KS/2018:796

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som stämombuds-
ersättare i Norrbottens Energikontor AB, NENET.

Ärendebeskrivning
Jan-Anders Perdal (V), har 2 maj 2022 inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 
stämombudsersättare i Norrbottens Energikontor AB, NENET.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som stämombuds-
ersättare i Norrbottens Energikontor AB, NENET.

Underlag
1. Avsägelse.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som stämombuds-
ersättare i Norrbottens Energikontor AB, NENET.
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§ 165

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att socialnämnden i samråd med 
personalavdelningen tar fram en handlingsplan med utgångspunkt i IOH:s utredning 
och förslag till åtgärder,

att handlingsplanen presenteras för kommunfullmäktige 22 augusti 2022.

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2022-04-11 § 50 beslutat att återremittera ärendet då det inte är 
berett utan förslag till beslut har presenterats först under pågående sammanträde i strid 
med beredningskravet.

Vision, Akademikerförbundet SSR och Kommunal har inkommit med en framställan 
enligt 6 kap 6 § arbetsmiljölagen gällande arbetsmiljön inom biståndsenheten på social-
förvaltningen. 

Kommunfullmäktiges ordförande, Kommunstyrelsens ordförande och Socialnämndens 
ordförande har gett kommundirektören i uppdrag att anlita en extern och oberoende 
expertis för att skyndsamt utreda frågeställningarna som lyfts i framställan från 
fackförbunden. Utredningen har genomförts av IOH organisationsutveckling AB. 
Utredningen har presenterats vid kommunfullmäktige 2022-04-11. 

Nulägesbild
Åtgärder utifrån arbetsmiljön för socialsekreterare har vidtagits och de kommer även 
fortsättningsvis att få stöd i sin arbetssituation. Arbetsgivaren kommer att ta i beaktande 
det som framkommit i utredningen och vidta åtgärder utifrån de förslag som utredarna 
kommit fram till. När det gäller insatser i arbetsmiljön görs detta i samverkan med 
medarbetare och fackliga parter. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader utifrån externa arbetsmiljöinsatser ryms inom befintlig ram. 

Konsekvenser för barn och unga
I förlängningen kan en dålig arbetsmiljö inom biståndsenheten skapa konsekvenser för 
barn och unga. 
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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 kommunfullmäktige besluta

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att socialnämnden i samråd med 
personalavdelningen tar fram en handlingsplan med utgångspunkt i IOH:s utredning 
och förslag till åtgärder,

att handlingsplanen presenteras för kommunfullmäktige 22 augusti 2022.

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2022-04-11 § 50.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 57.

Yrkande 1
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S), Birgitta Larsson (S) 
och Henrik Ölvebo (MP) 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att socialnämnden i samråd med 
personalavdelningen tar fram en handlingsplan med utgångspunkt i IOH:s utredning och 
förslag till åtgärder,

att handlingsplanen presenteras för kommunfullmäktige 22 augusti 2022.

Lars Alriksson (M) yrkar 

att kommunfullmäktige inte kan ta arbetsgivaransvar då kommunfullmäktige inte är 
arbetsgivare, att kommunfullmäktige därmed inte kan hantera ärendet.

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut  
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.

Yrkande 2
Lars Alriksson (M) yrkar

att utredningen faktagranskas,

att utredningen kompletteras med intervjuer med dem som under de senaste 2 åren slutat 
på avdelningen bistånd, barn och unga, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa 
att socialnämnden i samråd med personalavdelningen tar fram en handlingsplan utefter det 
uppdaterade underlaget, 
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att handlingsplanen presenteras för kommunfullmäktige 22 augusti 2022.

Propositionsordning 2
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut  
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns m.fl. förslag.
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§ 166

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut avseende vägnamn Tjautjasjaure
Dnr KS/2022:389

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2000-10-30 § 178, samt

att uppdra till miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen att ta ett omtag kring vägnamnen 
och besluta om nya enhetliga vägnamn för alla vägar i Tjautjasjaure.

Ärendebeskrivning
Tjautjas Byautveckling inkom med förslag till vägnamn i Tjautjasjaure år 2000 där 
kommunfullmäktige beslutade 2000-10-30 § 178 att, i enlighet med miljö- och bygg-
nämndens förslag, anta följande vägnamn i Tjautjasjaure:

Petters väg, Mandas väg, Lydias väg, Sejvovägen, Annis väg, Blombackevägen, Iris väg, 
Kujavägen, Martins väg, Kalles väg, Kutjasvägen, Tomas väg, Jussis väg, Tjautjasvägen, 
Lilians väg, Oskars väg, Rydströms väg, Sadiovägen, Villes väg, och Heinavägen. 

Tjautjas Skifteslags samfällighetsförening skickade in en skrivelse till miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen 2021-09-31 angående problem med att Tjautjasjaure inte har 
några registrerade vägnamn. När beslutet togs i kommunfullmäktige år 2000 så 
registrerades aldrig namnen hos Lantmäteriet. 

Delegationen avseende beslut om vägnamn har övergått till miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden, se kapitel 13.05c i kommunstyrelsens delegationsordning.

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har nu som förslag att upphäva kommunfull-
mäktiges beslut med motiveringen att flera av vägarna saknar namnskyltar, många nya 
vägar har tillkommit eller förändrats, poliser, ambulanser med flera har svårt att hitta 
vilket i sig kan leda till stora konsekvenser. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har för 
avsikt att ta ett omtag avseende vägnamnen och ta beslut om nya vägnamn. 

Tjautjas Skifteslags samfällighetsförening har även som önskemål att bli en egen postort, 
men det beslutet ligger inte hos kommunen, utan det är PostNord som beslutar om det. 
Däremot så kräver PostNord att vägnamnen finns registrerade innan de kan ta beslut om 
postort eller inte. 

Ekonomiska konsekvenser
Det uppstår ekonomiska konsekvenser när räddningsfordon, taxibilar eller jourpersonal inte 
hittar rätt adress. 

Konsekvenser för barn och unga
Positiva konsekvenser för barn och unga.
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Koppling till kommunens strategiska mål
Det här förslaget kopplar främst mot att våra medborgare är stolta, trygga, nöjda och mår 
bra, men även till att vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- 
och klimatpåverkan. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2000-10-30 § 178, samt

att uppdra till miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen att ta ett omtag kring vägnamnen 
och besluta om nya enhetliga vägnamn för alla vägar i Tjautjasjaure.

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

Yrkande
Jan-Anders Perdal (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2000-10-30 § 178, samt

att uppdra till miljö-, bygg- och räddningsnämnden att ta ett omtag kring vägnamnen och 
besluta om nya enhetliga vägnamn för alla vägar i Tjautjasjaure.
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§ 167

Begäran om aktieägartillskott Inlandsbanan AB
Dnr KS/2022:338

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ur rörelsekapitalet anvisa 3 221 118 kronor till konto 1323, ansvar 80 som ett 
aktieägartillskott, under förutsättning att samtliga medlemskommuner går in med 
aktieägartillskott motsvarande minst sin ägarandel.

JÄV
Stefan Ovrell (MP) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Inlandsbanan AB har den 16 mars 2022 inkommit med en begäran om aktieägartillskott 
från sina ägare. Gällivare kommun äger 10% av aktierna i Inlandsbanan AB och Gällivare 
kommuns del av det begärda aktietillskottet uppgår därför till 3 221 188 kronor. 
Anledningen till att bolaget begärt ett aktieägartillskott är att bolaget med sina dotterbolag 
hamnat i en situation med likviditetsproblem. 
Orsakerna härtill är främst effekter av Corona-pandemin, inköp av motorvagnståg samt 
svag lönsamhet i dotterbolagen. 

Ekonomiska konsekvenser
Rörelsekapitalet minskas med 3 221 118 kronor.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ur rörelsekapitalet anvisa 3 221 118 kronor till konto 1323, ansvar 80 som ett 
aktieägartillskott, under förutsättning att samtliga medlemskommuner går in med 
aktieägartillskott motsvarande minst sin ägarandel.

Underlag
1. Begäran om aktieägartillskott.
2. Ägartillskott. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 59.
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Yrkande
Johannes Reinfors (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att ur rörelsekapitalet anvisa 3 221 118 kronor till konto 1323, ansvar 80 som ett 
aktieägartillskott, under förutsättning att samtliga medlemskommuner går in med 
aktieägartillskott motsvarande minst sin ägarandel.
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§ 168

Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Per Wahlström (M), Marina Eriksson (M), 
Benny Blom (M), Monika Nordvall-Hedström (M), Lars Alriksson (M) och Dick Sundström 
(M) angående att genom analys av avloppsvattnet, fastställa hur omfattande bruket av 
droger är i Gällivare kommun
Dnr KS/2020:102

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till de tidigare uppgifter som framkommit från 
Brottsförebyggande rådet och synpunkter från polisen samt de svårigheter som finns att få 
en tydlig bild över de ekonomiska konsekvenserna samt extern finansiering över tid.  

Ärendebeskrivning
Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Per Wahlström (M), Marina Eriksson (M), 
Benny Blom (M), Monika Nordvall-Hedström (M), Lars Alriksson (M) och Dick Sundström 
(M) har inkommit 2020-01-20 angående att genom analys av avloppsvattnet, fastställa hur 
omfattande bruket av droger är i Gällivare kommun.

I tidigare beredning av motionen har yttrande inhämtats från Brottsförebyggande rådet. 
Ärendet återemitterades av kommunfullmäktige 2021-03-08 § 48 för inhämtande av 
kostnadsuppgifter och om polisen vill ta emot resultat av testet. Yttrande från 
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen samt synpunkter från polisen inhämtades.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29 § 347 att återremittera ärendet för tydligare 
ekonomiska konsekvenser samt att se ifall det kan finnas extern finansiering över tid.

Bedömning
Utifrån svårigheter att få fram en tydlig bild av de ekonomiska kostnaderna på lång sikt 
och möjligheten till extern finansiering över tid samt de synpunkter som lämnats via 
Brottsförebyggande rådet och polisen där man har svårt att se nyttan av analysen blir den 
sammantagna bedömningen att motionen avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Ingen kostnad om motionen avslås.

Konsekvenser för barn och unga
Drogförebyggande arbete är positivt för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Att arbeta drogförebyggande är positivt och kan kopplas till det strategiska målet ”våra 
medborgare är stolta, engagerade och trivs”. Hur detta arbete ska sker behöver relateras 
till lägesbild, förutsättningar och resurser.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till de tidigare uppgifter som framkommit från 
Brottsförebyggande rådet och synpunkter från polisen samt de svårigheter som finns att få 
en tydlig bild över de ekonomiska konsekvenserna samt extern finansiering över tid.  

Underlag
1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-29 § 347.
2. Motion.
3. Yttrande brottsförebyggande rådet. 
4. Yttrande samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.
5. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2021-11-16 § 210.
6. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-05-05 § 86.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar

att avslå motionen med hänvisning till de tidigare uppgifter som framkommit från 
Brottsförebyggande rådet och synpunkter från polisen samt de svårigheter som finns att få 
en tydlig bild över de ekonomiska konsekvenserna samt extern finansiering över tid.  

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP) och Benny Blom 
(M)

att bifalla motionen.

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 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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§ 169

Motion av Benny Blom (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva 
Alriksson (M), Lars Alriksson (M), Dick Sundström (M) och Per Wahlström (M) angående att 
inrätta en extern och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare
Dnr KS/2021:645

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare Kommun redan håller på att införa en 
visselblåsarfunktion med anledning av nya lagkrav och funktionen uppfyller intentionerna i 
motionen.

Reservation
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M) och Nicklas Johansson (SJVP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Moderata samlingspartiet har inkommit med en motion angående att inrätta en extern 
och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare. Visselblåsare har en viktig roll för att 
bekämpa oegentligheter i den kommunala verksamheten. I många fall kan det dock upp-
levas som ett stort steg att rapportera oegentligheter. I media har vi tidigare kunnat se hur 
personer som slår larm inte känt sig hörda eller har rent av blivit sedda som problematiska 
för att de vill lyfta missförhållanden. Det finns till och med de som uttryckt rädsla för att bli 
av med sitt jobb. Detta bidrar till att vikten av att kunna vara anonym är stor. I grund och 
botten vill visselblåsaren bidra till att kommunen blir ännu bättre. Det finns exempel på 
kommuner som har avtal med juristbyråer som hanterar mottagandet av information av att 
något oegentligt sker, samt gör ett visst antal utredningar per år. En oberoende 
mottagarfunktion som garanterar anonymitet tror vi skulle kunna öka förtroendet för 
funktionen och bidra till att fler oegentligheter synliggörs och kan motverkas. 
Undertecknade ledamöter yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en extern och 
oberoende mottagarfunk-tion för visselblåsare.

Ekonomiska konsekvenser
20–70 tkr för ett system.

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
Våra verksamheter är effektiva och attraktiva.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare Kommun redan håller på att införa en 
visselblåsarfunktion med anledning av nya lagkrav och funktionen uppfyller intentionerna i 
motionen.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 60.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare Kommun redan håller på att införa en 
visselblåsarfunktion med anledning av nya lagkrav och funktionen uppfyller intentionerna i 
motionen.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Nicklas Johansson 
(SJVP)

att bifalla motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Nicklas Johanssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 170

Motion av Benny Blom (M), Monika Nordvall Hedström (M), Kjell Hansson (M), Eva 
Alriksson (M), Lars Alriksson (M) och Per Wahlström (M) angående att i enlighet med 
offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från socialnämnden
Dnr KS/2021:769

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att sammanträdesrubrikerna redan innehåller den 
information som är nödvändig för att upprätthålla tillräcklig insyn.

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

Ärendebeskrivning
Ledamöter från Moderata samlingspartiet har inkommit med en motion avseende att i 
enlighet med offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från 
socialnämnden.

Beskrivning av nuvarande hantering
Beslut rörande tvångsåtgärd mot enskild är inom socialtjänsten kopplad till 
lagstiftningarna, Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbruk (LVM).
Denna typ utav beslut hanteras av socialnämndens sociala utskott, sociala utskottet 
hanterar enbart ärenden som rör enskilda individer där samtliga ärenden omfattas av 
sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400).
Rutinen är att rubrikerna i sammanträdespunkterna i sociala utskottet innehåller informa-
tion om vad ärendet gäller med hänvisning till aktuell lagparagraf.
Innehållet under varje rubrik i protokollet omfattas av sekretess eftersom det finns en 
beskrivning över omständigheterna i ärendet samt uppgifter om de personer som är 
berörda. Själva ärendeförteckningen som är en separat handling som innehåller 
information i form av rubrik från varje punkt i sammanträdet och den kan på begäran 
lämnas ut.

Det stämmer så som motionärerna anger att beslut om omhändertagande eller vård av 
någon utan samtycke omfattas av offentlighet. När det gäller omhändertagande av barn 
eller ungdom jämlikt LVU så är det enbart beslutet om omedelbart omhändertagande som 
tas av socialnämnden. Det beslutet är offentligt frånsett de eventuella delar som ger 
detaljbeskrivning av situationen. Övriga beslut tas utav Förvaltningsrätten efter ansökan av 
socialnämnden.

Bedömning
Utifrån det faktum att det framgår av sammanträdesrubrikerna oavsett vad ärendet gäller 
så gör socialnämnden bedömningen att det som motionärerna begär redan uppfylls.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att sammanträdesrubrikerna redan innehåller den 
information som är nödvändig för att upprätthålla tillräcklig insyn.

Underlag
1. Motion.
2. Socialnämnden 2022-03-29 § 43.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 61.

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

att avslå motionen med hänvisning till att sammanträdesrubrikerna redan innehåller den 
information som är nödvändig för att upprätthålla tillräcklig insyn.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Benny Blom (M)

att bifalla motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Maria Åhléns förslag.
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