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Kommunstyrelsen

Plats och tid Kunskapshuset Björnen, 
2023-03-20 kl. 10:00  - 17:00

Utses att justera Lars Alriksson
Lena Sjötoft, ersättande justerare
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och tid

Digital justering, 2023-03-22, kl.15:00
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Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf § 85 - § 119 

Ordförande
________________________
Henrik Ölvebo

Justerande

Ersättande 
justerare

________________________
Lars Alriksson

________________________
Lena Sjötoft
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Kommunstyrelsen

Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-20

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Birgitta Larsson S

Vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP 85–119 Ordförande

Ledamot Stefan Kostenniemi S 85–102, 
104–119 Jäv § 103

Ledamot Tomas Junkka S 85–119

Ledamot Mattias Liinanki MP

Ledamot Lena Sjötoft V 85–119

Ledamot Roger Waara V 85–119

Ledamot Lars Alriksson M 85–119

Ledamot Benny Blom M 85–119

Ledamot Mikael Lundberg M 85–119

Ledamot Sandra Eriksson M

Ledamot Eric Palmqvist SD 106–107, 
109–119 16:25-17:00

Ledamot Tom Boman SD

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Marita Nilsson 
Eriksson S

Ersättare Johannes Sundelin S 85–119 Ers. Birgitta Larsson

Ersättare Magnus Dagbro MP 85–119

Ersättare Paulina Koskenniemi MP

Ersättare Jenny Johansson 
Jänkänpää MP § 103 10:00-17:00 Ej tjg.ers. §§ 85–102, 104–119. Ers 

Stefan Kostenniemi § 103

Ersättare Karl-Erik Taivalsaari V

Ersättare Jeanette Wäppling V

Ersättare Kjell Hansson M 85–119 Ers. Sandra Eriksson

Ersättare Daniel Söderberg M

Ersättare Anders Sjölund M 85–101, 
108 10:00-16:10 Ers. Eric Palmqvist

Ersättare Kjell Sundvall M

Ersättare Eva Alriksson M 102–105 10:00-16:25 Ej tjg.ers. §§ 85–101, 108. Ers. Eric 
Palmqvist §§ 102–105

Ersättare Olena Liashenko SD 85–119 Ers. Tom Boman

Comfact Signature Referensnummer: 1580337



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  3  (59)

2023-03-20
  

 
Kommunstyrelsen

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 85–119

Kommun-
direktör Monica Flodström §§ 85–119

Ekonomichef Birgitta Häggström §§ 85–119, föredragande §§ 87–88, 98–99, 104

Förvaltnings
chef Tim Zedig § 89, föredragande

Projektchef Dan Johansson § 90, föredragande

Förbundsche
f, LKF Maj-Lis Elderjöf § 91, föredragande

Tf. 
förvaltningsc
hef, BoU

Rolf Wennebjörk § 92, föredragande

Förvaltnings
chef MBR Henrik Lyngmark § 93, föredragande

Ordförande 
MBR Tommy Nyström § 93, föredragande

Avdelningsc
hef, ÖFN Anneli Markström § 94, föredragande

Ordförande 
ÖFN Roland Nirlén § 94, föredragande

Förvaltnings
chef, Soc Annette Viksten Åhl § 95–97, föredragande

Ordförande 
Soc Inger Junkka § 95–97, föredragande

Arbetsmiljö/
rehab-
utvecklare

Maria Karlsson § 100, föredragande

Personalchef Anna Johansson 
Miettinen § 101, föredragande

Säkerhetsch
ef Andreas Pääjärvi § 101, föredragande

Avdelningsc
hef, SAMT Oskar Lehto § 102, föredragande

Avdelningsc
hef, SAMT Per-Erik Suorra § 103, föredragande

Verksamhet
ssamordnar
e

Anna Pejok § 103, föredragande
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 85 7
Godkännande av dagordning

§ 86 8
Val av justerare av sammanträde

§ 87 9
Årsredovisning helhet 2022

§ 88 11
Årsredovisning 2022, kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 89 13
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens årsredovisning/verksamhetsberättelse 
2022

§ 90 15
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts 
årsredovisning/verksamhetsberättelse 2022

§ 91 17
Lapplands kommunalförbunds presentation av årsredovisningen

§ 92 18
Barn- och utbildningsnämndens presentation av årsredovisningen

§ 93 19
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens presentation av årsredovisningen

§ 94 20
Överförmyndarnämndens presentation av årsredovisningen

§ 95 21
Socialnämndens presentation av årsredovisningen

§ 96 22
Socialnämndens fördjupade redovisning om budget i balans

§ 97 23
Årlig uppföljning av socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete

§ 98 24
Budgetuppföljning

§ 99 25
Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning

§ 100 26
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och redovisning av tillbud och 
arbetsskador 2022
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Kommunstyrelsen

§ 101 28
Redovisning visselblåsarärenden 2022

§ 102 30
Fastighetsdrift i egen regi, Gällivare kommun

§ 103 33
Finansiering av uppförande av Omlastningshus\matavfallshus på Kavaheden

§ 104 35
Granskning av ekonomistyrning, slutdokument

§ 105 37
Uppföljning av granskning - Upphandling med fokus på avtalstrohet

§ 106 40
Svar avseende granskning av kommunens arbete med att beakta barnkonventionen

§ 107 42
Driftsformer för Paukistugan och liknande kommunala rastplatser och fastigheter

§ 108 45
Kommundirektörens rapport

§ 109 46
Delgivningar

§ 110 47
Delegationsbeslut

§ 111 48
Kurser, konferenser samt återkoppling

§ 112 49
Information från de kommunala råden, samt övrig aktuell information

§ 113 50
Ärendeuppföljning

§ 114 51
Medborgarinitiativ i Gällivare för den svagaste patientgruppens behov

§ 115 53
Val av Vattenpolitiker, Vattenmyndigheten Bottenviken

§ 116 54
Nominering till Inlandskommunernas ekonomiska förenings styrelse och 
valberedning

§ 117 55
Nomineringar av styrelseledamöter och styrelseordförande till Inlandsbanan AB

§ 118 56
Fastställande av Partistöd 2023
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§ 119 58
Tilläggsäskande ridanläggning
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 85

Godkännande av dagordning
Dnr KS/2023:16

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med följande förändring:

att lyfta ut ärende 31 - Val av ledamot och ersättare för kommunstyrelsens ungdoms-, 
fritids- och kulturutskott till samrådsgruppen för Minoritetsspråk.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Comfact Signature Referensnummer: 1580337



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8  (59)

2023-03-20
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 86

Val av justerare av sammanträde
Dnr KS/2023:494

Kommunstyrelsen beslutar

att till justerare välja Lars Alriksson (M),

att till ersättare välja Lena Sjötoft (V),

att justeringsdag och tid ska vara 2023-03-22, kl. 15:00, digitalt.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att besluta om en justerare samt en ersättare att justera 
kommunstyrelsens protokoll.

Justeringsdag och tid föreslås vara 2023-03-22, kl. 15:00, digitalt.
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Utdragsbestyrkande

§ 87

Årsredovisning helhet 2022
Dnr KS/2023:88

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2022,

att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 1 007 184 tkr, från 2022 
års investeringsbudget till 2023 års investeringsbudget enligt förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2022.

Ärendebeskrivning
Stöd- och utvecklingsförvaltningen har sammanställt kommunens räkenskaper för 2022 i 
en årsredovisning. I denna redovisning finns förslag till kompletteringsbudgetering av 
pågående investeringsobjekt till 2023 års budget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av ej 
påbörjade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2023 års resultat-, finansierings- och 
balansbudget med motsvarande belopp.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2022,

att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 1 007 184 tkr, från 2022 
års investeringsbudget till 2023 års investeringsbudget enligt förslag.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2022.

Underlag
1. Sammanställning kompletteringsbudget av investeringar.
2. Sammanställd årsredovisning för Gällivare kommun 2022.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M), Lena Sjötoft (V) och 
Olena Liashenko (SD) i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2022,

att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 1 007 184 tkr, från 2022 
års investeringsbudget till 2023 års investeringsbudget enligt förslag.

föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2022.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 88

Årsredovisning 2022, kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS/2023:89, KS/2023:88

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsberättelse 2022 tillförs ärende 
Årsredovisning kommunövergripande 2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande,

att överföra 14 830 tkr av investeringsbudget som kompletteringsbudget till 2023.

Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag, årets 
viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys, framtidsperspektiv & 
utvecklingsområden. Årligen sammanfattas även nämndens måluppfyllelse utifrån den 
tagna verksamhetsplan som är en del av kommunens målstyrningsmodell. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens arbetsutskotts årsredovisning (bokslut) avseende driftbudget 2022 
uppvisar ett överskott på 8 456 tkr.

Kommunstyrelsen begär att få kompletteringsbudgetera 14 830 tkr av 
investeringsbudgeten.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet kopplas till strategisk målsättning 2 ”Våra kommunala verksamheter ska vara 
effektiva och attraktiva”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsberättelse 2022 tillförs ärende 
Årsredovisning kommunövergripande 2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande,

att överföra 14 830 tkr av investeringsbudget som kompletteringsbudget till 2023.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsberättelse 2022.
2. Kompletteringsbudget kommunstyrelsens arbetsutskott 2021 till 2022.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-20 § 15.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsberättelse 2022 tillförs ärende 
Årsredovisning kommunövergripande 2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande,

att överföra 14 830 tkr av investeringsbudget som kompletteringsbudget till 2023.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 89

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens årsredovisning/verksamhetsberättelse 2022
Dnr KS/2023:90

Kommunstyrelsen beslutar

att samhällsplanerings- och teknikutskottets verksamhetsberättelse och måluppfyllelse 
2022 tillförs ärende Årsredovisning 2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande,

att godkänna samhällsplanerings- och teknikutskottets äskande om 
kompletteringsbudgetering på 900 448 000 kr.

Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelse från alla nämnder/styrelser och 
den innehåller årets viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys, 
framtidsperspektiv och måluppfyllelse. Samhällsplanerings- och teknikutskottets 
verksamhetsberättelse är en del av Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse i 
årsredovisningen. 

Samhällsplanerings- och teknikutskottets driftbudget för 2022 visar ett underskott mot-
svarande 3 086 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Underskottet tar av det övergripande resultatet.

Konsekvenser för barn och unga
Förvaltningens arbete syftar i stora delar att gynna trivsel och trygghet för alla kommunens 
medborgare och besökare, således har verksamhetens arbete och insatser påverkan för 
barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Verksamhetsberättelsens redovisar utskottets måluppfyllelse för de antagna strategiska 
målen i kommunplanen.

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

att samhällsplanerings- och teknikutskottets verksamhetsberättelse och måluppfyllelse 
2022 tillförs ärende Årsredovisning 2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande.

Underlag
1. Verksamhetsberättelse samhällsplanerings- och teknikutskottet 2022.
2. Måluppfyllelse samhällsplanerings- och teknikutskottet 2022.
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Utdragsbestyrkande

3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2023-02-07 § 26.

Yrkande
Stefan Kostenniemi (S) yrkar

att samhällsplanerings- och teknikutskottets verksamhetsberättelse och måluppfyllelse 
2022 tillförs ärende Årsredovisning 2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande,

att godkänna samhällsplanerings- och teknikutskottets äskande om 
kompletteringsbudgetering på 900 448 000 kr.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Kostenniemis förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Stefan 
Kostenniemis förslag.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 90

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts 
årsredovisning/verksamhetsberättelse 2022
Dnr KS/2023:91

Kommunstyrelsen beslutar

att ungdom, fritid och- kulturutskottets verksamhetsberättelse 2022 tillförs ärende Års-
redovisning 2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,

att godkänna ungdom, fritid och kulturutskottets äskande om kompletteringsbudgetering 
på 48 971 tkr enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller; uppdrag, årets 
viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys, framtidsperspektiv & 
utvecklingsområden. Årligen sammanfattas även utskottets måluppfyllelse utifrån den 
antagna verksamhetsplan som är en del av kommunens målstyrningsmodell. 

Ungdom, fritid- och kulturutskottets årsredovisning avseende driftbudget 2022 uppvisar ett 
underskott 4 711 tkr.

Ungdom, fritid- och kulturutskottet begär att få kompletteringsbudgetera 48 971 tkr av 
investeringsbudgeten enligt bilaga.

Ekonomiska konsekvenser
Årets resultat för utskottet är ett underskott 4 711 tkr.

Konsekvenser för barn och unga
Förvaltningens arbete syftar i stora delar till att gynna folkhälsan hos alla barn och unga, 
genom att erbjuda delaktighet, representation och tillgänglighet i alla våra verksamheter. 
Vi vill främja möjligheten och lusten till så väl fysisk som kulturell aktivitet vilket ger 
positiva konsekvenser för barn och unga. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Verksamhetsberättelsen för utskottet redovisar måluppfyllelse för de antagna strategiska 
målen i kommunplanen. 

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

att ungdom, fritid och- kulturutskottets verksamhetsberättelse 2022 tillförs ärende Års-
redovisning 2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,
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Utdragsbestyrkande

att godkänna ungdom, fritid och kulturutskottets äskande om kompletteringsbudgetering 
på 48 971 tkr enligt bilaga. 

Underlag
1. Verksamhetsberättelse ungdom-, fritid och kulturutskottet 2022.
2. Kompletteringsbudgetering ungdom-, fritid och kulturutskottet 2022.
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2023-02-09 § 24.

Yrkande
Magnus Dagbro (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och 
kulturutskotts förslag

att ungdom, fritid och- kulturutskottets verksamhetsberättelse 2022 tillförs ärende Års-
redovisning 2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,

att godkänna ungdom, fritid och kulturutskottets äskande om kompletteringsbudgetering 
på 48 971 tkr enligt bilaga. 
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Utdragsbestyrkande

§ 91

Lapplands kommunalförbunds presentation av årsredovisningen
Dnr KS/2023:92

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde presenterar Lapplands kommunalförbund årsredovisningen.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Underlag
1. Presentation.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att tacka för presentationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 92

Barn- och utbildningsnämndens presentation av årsredovisningen
Dnr KS/2023:118

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde presenterar barn- och utbildningsnämnden årsredovisningen.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Underlag
1. Presentation.

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att tacka för presentationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

§ 93

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens presentation av årsredovisningen
Dnr KS/2023:469

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde presenterar miljö-, bygg- och räddningsnämnden 
årsredovisningen.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Underlag
1. Presentation.

Yrkande
Stefan Kostenniemi (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

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

Comfact Signature Referensnummer: 1580337



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  20  (59)

2023-03-20
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 94

Överförmyndarnämndens presentation av årsredovisningen
Dnr KS/2023:471

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde presenterar överförmyndarnämnden årsredovisningen.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Underlag
1. Presentation.

Yrkande
Magnus Dagbro (MP) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att tacka för presentationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 95

Socialnämndens presentation av årsredovisningen
Dnr KS/2023:468

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde presenterar socialnämnden årsredovisningen.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Underlag
1. Presentation.
2. Socialnämnden 2023-02-23 § 37.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att tacka för presentationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 96

Socialnämndens fördjupade redovisning om budget i balans
Dnr KS/2023:28, KS/2022:26

Kommunstyrelsen beslutar

att bjuda in socialnämnden till kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni för att 
redovisa konsultrapporten och de föreslagna/vidtagna åtgärderna.

Reservation
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Kjell Hansson (M), Anders Sjölund (M), Mikael 
Lundberg (M) och Olena Liashenko (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde redovisar socialnämnden om vad som är åtgärdat utifrån 
kommunstyrelsens beslut 2022-12-05, ”att socialnämnden får i uppdrag att med hjälp av 
en extern konsult genomlysa verksamheten samt komma med åtgärdsförslag som gör att 
socialförvaltningen kommer i teknisk ram utifrån prislappsmodellen”.

Underlag
1. Kommunstyrelsens 2022-12-05 § 291.

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar

att bjuda in socialnämnden till kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni för att 
redovisa konsultrapporten och de föreslagna/vidtagna åtgärderna.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Olena Liashenko (SD)

att föreslå Kommunfullmäktige att uppdra åt Socialnämnden att låta extern part granska 
utredningarna som ligger till grund för omhändertaganden enligt SoL och LVU,

att i övrigt anta förslag till beslut.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Johannes Sundelins förslag mot Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Johannes Sundelins förslag.
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§ 97

Årlig uppföljning av socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete
Dnr KS/2023:405

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar den årliga avstämningen av det systematiska brandskydds-
arbetet 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 nämnds nivå.

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. Det systematiska brandskyddsarbetet verkar 
förebyggande och minskar risken för personskada vid händelse av brand och kommer även 
barn och unga tillgodo.

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategisk målsättning 1 Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
Strategisk målsättning 2 Våra verksamheter är effektiva och attraktiva.
Strategisk målsättning 3 Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och 
ansvarstagande.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

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

Underlag
1. Socialnämnden 2023-01-26 § 21.
2. Aktivitetsplan.

Yrkande
Stefan Kostenniemi (S) yrkar i enlighet med socialnämndens förslag

att tacka för redovisningen och lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
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§ 98

Budgetuppföljning
Dnr KS/2023:17

Kommunstyrelsen beslutar

att anta budgetuppföljningen.

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

Pga. att ekonomirapporten i budgetuppföljningen inte var fullständig. Bland annat saknas 
ekonomisk bedömning på helår så återkommer moderaterna med yrkanden vid nästa 
budgetuppföljning om det ekonomiska läget kräver det.

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning hela kommunen.

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.

Underlag
1. Budgetuppföljning.

Yrkande
Magnus Dagbro (MP) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att anta budgetuppföljningen.

Comfact Signature Referensnummer: 1580337



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  25  (59)

2023-03-20
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 99

Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning
Dnr KS/2023:136

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Ärendebeskrivning
För fortsatt arbete i nämnder och styrelser, beslutar kommunfullmäktige om regler och 
direktiv som ska gälla för budgetarbetet och framtagande av kommunplan, men även 
uppföljning, delårsrapport, årsredovisning, internkontroll och övriga styrande regler. 
Reglemente för Ekonomi- och verksamhetsstyrning är regelverket för de ekonomiska 
processerna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Regelverk för att tydliggöra och effektivisera kommunens arbete med mål och medel. 

Konsekvenser för barn och unga 
Kommunens ekonomiska arbete ska utgå från God ekonomisk hushållning vilket innebär att 
ingen generation skall behöva bära tidigare generationers konsumtion. 

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

Förslag till beslut 

att anta reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Underlag 
1. Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning.
2. Kommunstyrelsen 2023-02-13 § 79. 

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) 

att anta reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning. 
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§ 100

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och redovisning av tillbud och 
arbetsskador 2022
Dnr KS/2023:511

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022,

att godkänna redovisning av tillbud och arbetsskador 2022.

Ärendebeskrivning
Varje år skickas en enkät ut till alla chefer i Gällivare kommun där man får svara på frågor 
hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs inom verksamheten. Enkäten besvaras 
tillsammans med sitt/sina skyddsombud. I de fall skyddsombud saknas uppmanas man 
svara tillsammans med sina medarbetare. Enkäten redovisas till Kommunstyrelsen och 
respektive nämnd/utskott. Enkäten gås också igenom på respektive skyddskommitté och i 
samverkan med fackliga tas förslag på åtgärder fram inom respektive förvaltning samt 
övergripande.

Inom Gällivare kommun har 58 chefer med sina skyddsombud svarat på enkäten. 

Årligen sammanställs alla inrapporterade tillbud och arbetsskador till utskott och nämnder 
samt till respektive skyddskommitté.

Ekonomiska konsekvenser
En del satsningar på arbetsmiljön kan ge ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Inga särskilda konsekvenser för barn och unga att ta ställning till.

Koppling till kommunens strategiska mål
En god och säker arbetsmiljö med ett hållbart arbetsliv för alla leder till att våra 
kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva. Att våra medarbetare och 
skyddsombud får vara med och påverka sin arbetsmiljö leder till att våra medarbetare är 
stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Förslag till beslut
att godkänna redovisning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022,

att godkänna redovisning av tillbud och arbetsskador 2022.

Underlag
1. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom Gällivare kommun 2022.
2. Sammanställning av tillbud och arbetsskador 2022.
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Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar 

att godkänna redovisning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022,

att godkänna redovisning av tillbud och arbetsskador 2022.
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§ 101

Redovisning visselblåsarärenden 2022
Dnr KS/2023:276

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning.

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

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

Gällivare Kommun införd visselblåsafunktionen den 1 Juni 2022 och den är främst avsedd 
för allvarliga överträdelser kopplade till Gällivare kommuns verksamheter. Dessa ärenden 
hanteras i visselblåsarsystemets handläggningsprocess. Utifrån lagstiftning ska 
verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare inrätta interna rapporteringskanaler och 
förfaranden för rapportering och uppföljning. Rapporteringskanaler utöver det kan inrättas 
utifrån att verksamheten har ett allmänintresse. Gällivare Kommuns dotterbolag ingår i 
samma funktion och riktlinjer för hantering av visselblåsarärenden är framtagna 
tillsammans med bolagen.  Beslut tog att de ska ske en årlig redovisning av antal ärende 
till 
politiken.

Under 2022 inkom till Gällivare Kommuns visselblåsarfunktion 8 stycken anmälningar.
Ärenden berör TOP bostäder, Gällivare Energi, Dundret och Gällivare Kommun.
 
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

att godkänna redovisning.

Underlag
1. Riktlinjer visselblåsarfunktionen.

Yrkande
Stefan Kostenniemi (S) yrkar i enlighet med personalavdelningens förslag

att godkänna redovisning.
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§ 102

Fastighetsdrift i egen regi, Gällivare kommun
Dnr KS/2023:304

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna organisationsförändring för Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen och 
TOP bostäder AB, 

att fastighetsdrift övergår från TOP bostäder AB till Samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen, avdelning fastighet och service, 

att organisationsförändringen träder i kraft 2023-05-01,

att en utvärdering och återrapportering av organisationsförändringen sker senast Q4 2024 
till kommunstyrelsen samhällsplanerings- och teknikutskott.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen ombesörjer fastighetsförvaltning via 
beställarfunktion gentemot TOP bostäder AB för närvarande, något som är reglerat i ett 
avtal mellan Gällivare kommun och TOP bostäder AB. Nuvarande avtal upprättades år 2012 
och omfattar fastighetsdriften för de kommunala fastigheterna, dvs. drift och underhåll av 
byggnad och mark, skötsel av ventilationsanläggningar, ställverk, felanmälningar i 
fastigheterna, halkbekämpning vid ingångar m.m. Avtalet har fått kritik av revisorerna, se 
ärende KS/2022:608 - Granskningsrapport -Underhåll av kommunens fastigheter Gällivare 
kommun. Vidare har också prioriteringsordning och dialog mellan beställare och utförare 
vid olika tillfällen inte varit samstämmiga. Utifrån detta föreligger nu förslag om att 
fastighetsskötseln flyttas från TOP bostäder AB till samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen, avdelning fastighet och service, för att tillse en högre utförandegrad 
till gagn för de behov som de kommunala verksamheterna har. En flytt av fastighetsdriften 
tillser samordning mellan driftorganisation och de kommunala verksamheterna och medför 
både närmare samarbete samt tydligare styrning för fastighetsorganisationen. En tydligare 
styrning med verksamheternas behov i fokus är något som efterfrågas av samtliga 
förvaltningar, vilka har verksamheter i de kommunala fastigheterna, men även av 
fastighetsavdelning och medarbetarna som berörs. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför en besparing om 1-1,5 mkr vilket är i linje med de ställda mål i 
kommunstyrelsens beslut 2022-10-17 § 226, Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskott driftbudget 2023, plan 
2024-2026 (KS/2022:121 - Kommunstyrelsens samhällsbyggnads- och tekniska utskott 
driftbudget 2023, plan 2024-2026). Underlag, prioriteringssammanställningar samt drift-
bilaga OH Fastighetsskötsel finns i ovan nämnt ärende. 
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Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga. Barn och ungas 
åsikter har därmed inte inhämtats. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till Kommunplan 2022-2024, kommunfullmäktiges beslut 2021-06-07 § 79, 
och strategisk målsättning 2 gällande attraktiva och effektiva verksamheter. I det 
strategiska målet beskrivs god ekonomisk hushållning, vilket innebär att de kommunala 
verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

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

att godkänna organisationsförändring för Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen och 
TOP bostäder AB, 

att fastighetsdrift övergår från TOP bostäder AB till Samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen, avdelning fastighet och service, 

att organisationsförändringen träder i kraft 2023-05-01,

att en utvärdering och återrapportering av organisationsförändringen sker senast Q4 2024 
till kommunstyrelsen samhällsplanerings- och teknikutskott.

Underlag
1. KS/2022:608 - Granskningsrapport – Underhåll av kommunens fastigheter Gällivare 

kommun. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-05 § 319. 
3. Tidplan för organisationsförändring.
4. Organisationsskiss avdelning fastighet och service. 
5. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2023-02-07 § 35.

Yrkande
Magnus Dagbro (MP) yrkar med instämmande av Mikael Lundberg (M), Lena Sjötoft (V), 
Benny Blom (M), Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Roger Waara 
(V), Stefan Kostenniemi (S), Tomas Junkka (S), Johannes Sundelin (S), Olena Liashenko 
(SD) och Henrik Ölvebo (MP) i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att godkänna organisationsförändring för Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen och 
TOP bostäder AB, 

att fastighetsdrift övergår från TOP bostäder AB till Samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen, avdelning fastighet och service, 

att organisationsförändringen träder i kraft 2023-05-01,
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att en utvärdering och återrapportering av organisationsförändringen sker senast Q4 2024 
till kommunstyrelsen samhällsplanerings- och teknikutskott.
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§ 103

Finansiering av uppförande av Omlastningshus\matavfallshus på Kavaheden
Dnr KS/2023:327

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja utökad investeringsbudget där medel reserveras i budgetprocessen 2024-2027 
med 15 mkr. 

Jäv
Stefan Kostenniemi (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Insamling av matavfall ska ske enligt lag från och med den 1 januari 2024.Ny byggnad 
måste uppföras för att lagring och mottagning av mat- och restavfall ska kunna ske enligt 
gällande miljötillstånd för Kavaheden. Projektet att uppföra ett 
omlastningshus/matavfallshus är påbörjat och behöver fortgå. Upphandling är planerad till 
månadsskiftet februari-mars 2023. Byggstart planerad till april-maj 2023. Byggnaden 
förväntas vara klar att ta i drift september/oktober 2023. Om byggnad som uppfyller 
kraven i miljötillståndet inte uppförs kommer Gällivare kommun inte att kunna uppfylla 
lagkravet på insamling av matavfall från 1 januari 2024. Den tilltänkta finansieringen kan 
inte implementeras efter samråd med ekonomifunktionen och äskas därför som 
tilläggsanslag på år 2023. Ett finansieringsbeslut i juni enligt ordinarie budgetprocess kan 
inte inväntas.

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten bär sina egna kostnader enligt självkostnadsprincipen.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför positiva konsekvenser för samtliga av kommunens medborgare.

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

Den nya byggnaden har förutsättningar att ta emot avfall för 20 000 invånare eller fler. 

• Strategisk målsättning 4 - Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar 
miljö och klimatpåverkan. Vi skapar förutsättning för Gällivare kommun genom insamling 
av matavfall minska miljöpåverkan

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

Comfact Signature Referensnummer: 1580337



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  34  (59)

2023-03-20
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

att från rörelsekapitalet anvisa 15 mkr till projekt F78131, Omlastningshus/matavfallshus 
Kavaheden, så att tilldelning möjliggörs direkt efter upphandlingen.

Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2023-02-07 § 38.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Lena Sjötoft (V)

att bevilja utökad investeringsbudget där medel reserveras i budgetprocessen 2024-2027 
med 15 mkr. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Tomas Junkkas m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Tomas Junkkas m.fl. förslag.
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§ 104

Granskning av ekonomistyrning, slutdokument
Dnr KS/2023:315

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Stöd- och utvecklingsförvaltningens skrivelse och anta den som sin egen i 
svar på revisionsrapporten.

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

Att undertecknad i Kommunstyrelsen har yrkat på flera konkreta yrkanden som hade 
kunnat avhjälpa/minska underskottet i socialnämnden. Dessa har i stor utsträckning 
avslagits 

Ärendebeskrivning
Revisionen har gjort en granskning av ekonomistyrningen inom socialnämndens 
ansvarsområde. De har även granskat kommunstyrelsens styrning och kontroll inom 
området.

Ekonomiska konsekvenser
Svar på revisionsrapport angående styrning och kontroll över nämndernas arbete med mål 
och medel.

Konsekvenser för barn och unga
Kommunens ekonomiska arbete ska utgå från God ekonomisk hushållning vilket innebär att 
ingen generation skall behöva bära tidigare generationers konsumtion. 

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna Stöd- och utvecklingsförvaltningens skrivelse och anta den som sin egen i 
svar på revisionsrapporten.

Underlag
1. Slutdokument från kommunens revisorer.
2. Stöd- och utvecklingsförvaltningens skrivelse 2023-01-24.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-20 § 16.
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Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att godkänna Stöd- och utvecklingsförvaltningens skrivelse och anta den som sin egen i 
svar på revisionsrapporten.
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§ 105

Uppföljning av granskning - Upphandling med fokus på avtalstrohet
Dnr KS/2020:748

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av svar till revisorerna,

att avsluta ärendet.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har under 2020 genomfört granskning 
gällande upphandling med fokus på avtalstrohet. I revisorernas skrivelse 2020-12-08 har 
svar begärts av kommunstyrelsen och nämnder angående vilka åtgärder som avses vidas 
med anledning av granskningen.

Kommunens kvalitetsledare har utrett ett gemensamt svar för kommunstyrelsen och 
nämnder 2021-02-18, enligt underlag 1. 

Kommunstyrelsen beslutade, KS 2021-03-29, att anta upprättat svar till revisorerna 
angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta med anledning på revisionsrapporten. 

Utredning och återkoppling
Nedan följer en kort redogörelse och uppföljning av de fem (5) rekommendationer enligt 
rapporten och de svar som lämnades enligt underlag 1.

1. Att det finns tillgängliga resurser för att arbeta med kvalitetssäkring av 
upphandling och direktupphandling.
I bilaga 1 framgår att brister i kvalitetssäkring bland annat beror på att volymen 
upphandlingar är för hög i förhållande till resurser. En upphandling tar i genomsnitt 180 
timmar och baserat på en årsarbetstid ger det ca 10 upphandlingar per år och 
upphandlare. Inköpsfunktionen består idag av fyra upphandlare och en inköpscontroller. 
I oktober 2022 fördelades ärenden enligt nedan. 

Planerade Pågående Slutförda Parkerade Optioner
35 21 61 25 28

Utöver ovanstående tillkommer arbete i form av bland annat förnyade 
konkurrensutsättning (avrop på befintliga ramavtal), indexjusteringar, direktupphandlingar 
och övrigt 
löpande inköpsstöd till verksamheterna. 

Uppföljning
Konsekvensen av det höga antalet upphandlingar i förhållande till resurser bidrar till att tid 
på förberedelse- och implementeringsfasen inte kan prioriteras i den utsträckning som är 
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nödvändigt. Leverantörs- och verksamhetsdialog ingår i nämnda faser vilket är viktiga 
moment för att kvalitetssäkra inköpsprocessen. Arbete pågår med att ta fram en 
prioriteringsordning för att anpassa antalet ärenden i förhållande till resurser. 

2021 påbörjades ett kommunövergripande projekt för att se över beställarorganisation 
med inköpscontroller som projektledare. Syftet med projektet är att säkerställa en 
ändamålsenlig beställarorganisation med tydligt definierade roller och ansvar för att 
kvalitetssäkra inköpsprocessen. Utbildning är obligatorisk för beslutad 
beställarorganisation. Nästa steg blir att se över systemstöd för upphandlingsverktyg och 
e-handel. 
2. Att det finns riktlinjer och rutiner för samordning av upphandlingar inom 
kommunkoncernen.

Uppföljning
Arbete pågår med att komplettera rutiner för inköp och upphandling i ägardirektiven för de 
kommunala bolagen. 
 
3. Att det finns tillräckliga rutiner och riktlinjer för kontroll av avtals- och köp-
trohet.

Uppföljning
Under 2023 kommer nya regler1 för upphandling att upprättas. 
Regler för upphandling, ny beställarorganisation samt nytt utbildningspaket kommer 
medföra bättre rutiner för att säkerställa avtals- och köptrohet.  
Sedan 2021 har löpande utbildningsinsatser genomförts för verksamheterna. 
Utbildningarna har omfattat inköpsprocess samt mutor och korruption.

4. Att det sker systematisk uppföljning av kommunens avtals- och köptrohet. 

Uppföljning
Systematisk uppföljning har fortsatt under 2022. Förvaltningarnas leverantörstrohet har 
delgivits respektive förvaltning för helår 2021 samt kvartal ett (1) och två (2) för 2022. 
Vidare har stickprovskontroller på utvalda ramavtal genomförts vilket resulterat i kredit-
fakturor och underlag till årsplanering. Arbete med att se över avtalsförvaltningsprocessen 
pågår. 

5. Att det finns riktlinjer och rutiner, inklusive ansvarsfördelning, för hantering av 
avvikelser samt tilläggs- och efterbeställningar.

Uppföljning
Se svar under punkten 3.

Ekonomiska konsekvenser
Inge ekonomiska konsekvenser.

1 Kommentar: Riktlinjer heter numer regler. 
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Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
God intern kontroll bidrar till att skapa effektiva verksamheter, vilket kopplar till strategisk 
målsättning 2.

Förslag till beslut
Centrala inköpsfunktionen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljning av svar till revisorerna,

att avsluta ärendet.

Underlag
1. KS 2020:748 Svar på granskningsrapport.

Yrkande
Stefan Kostenniemi (S) yrkar i enlighet med centrala inköpsfunktionens förslag

att godkänna uppföljning av svar till revisorerna,

att avsluta ärendet.
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§ 106

Svar avseende granskning av kommunens arbete med att beakta barnkonventionen
Dnr KS/2022:804

Kommunstyrelsen beslutar

att anta upprättade skrivelse som svar avseende revisionens granskning av kommunens 
arbete med att beakta barnkonventionen.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har biträdda av sakkunniga på PwC 
genomfört en granskning av kommunens efterföljande av barnkonventionen. 
Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsens ledning, styrning och 
uppföljning är ändamålsenlig utifrån ett barnrättsperspektiv samt om den interna 
kontrollen inom om-rådet är tillräcklig. 

Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsens 
ledning, styrning och uppföljning inte helt är ändamålsenlig utifrån ett barnrättsperspektiv 
samt att kommunstyrelsens interna kontroll inte är helt är tillräcklig.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och unga att ta ställning till. Barn och 
ungas åsikter har därmed inte inhämtats. En genomlysning av kommunens arbete med 
barnkonventionen är positivt för barn och unga. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till Kommunplan 2023–2026, kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 § 156, 
och strategisk målsättning 2 där det framgår att verksamheterna ska kvalitetssäkras och 
lagar och förordningar ska följas.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltingen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta upprättade skrivelse som svar avseende revisionens granskning av kommunens 
arbete med att beakta barnkonventionen.

Underlag
1. Granskningsrapport av kommunens arbete med att beakta barnkonventionen.
2. Slutdokument-Granskning av kommunens arbete med att beakta barnkonventionen.
3. Svar avseende granskning av kommunens arbete med att beakta barnkonventionen.
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Yrkande
Magnus Dagbro (MP) yrkar med instämmande av Lena Sjötoft (V) i enlighet med stöd- och 
utvecklingsförvaltningens förslag

att anta upprättade skrivelse som svar avseende revisionens granskning av kommunens 
arbete med att beakta barnkonventionen.
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§ 107

Driftsformer för Paukistugan och liknande kommunala rastplatser och fastigheter
Dnr KSufk/2019:122

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avtalsförslaget för Paukistugan och liknande kommunala fastigheter i 
området, samt

att uppdra Ungdom-, fritid-, och kulturförvaltningen att teckna skötselavtal för Paukistugan 
med Killinge skoterförening.

Ärendebeskrivning
Ungdom-, fritid-, och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på upp-
låtelseform, för Paukistugan och liknande fastigheter för att dessa på bästa sätt ska kunna 
bidra till kommunal måluppfyllelse.

Förvatningen har genomfört en omvärldsanalys och tittat på andra kommuners lösningar 
för liknande fastigheter, men även bjudit in till en workshop och öppen dialog för alla som 
visat intresse för raststugorna i området runt Killinge, Pauki och Kaitumälven. 
Omvärldsanalysen visade sammanfattningsvis att våra förutsättningar gällande drift av 
raststugor skiljer sig från andra kommuner, främst vad gäller avstånd till raststugor från 
tätorten men också vad gäller möjligheten till uteslutande föreningsdrift. Inga av de 
kommuner vi tittade på eller tillfrågade hade raststugor som genom arrendeavtal 
underhölls av företag eller privatpersoner på ett sätt som tillät att stugorna fortsatt var 
öppna för allmänheten.

Under workshopen framkom en enad önskan hos deltagarna om att 

 raststugorna i området runt Kaitumälven även fortsättningsvis skulle vara öppna för 
allmänheten 

 att avtal upprättas såväl gällande mark som underhåll för att driften av raststugorna 
ska bli långsiktigt hållbar

 att kommunen ska skapa förutsättningar för föreningsdrift där det är möjligt, och 
 att detta sker i kombination med en bättre rutin för kommunens egna åtaganden 

gällande underhåll av rastplatserna. Detta skiljer sig något från tidigare lösningar där 
drift och underhåll av platserna har varit uppdelat på antingen kommun eller 
förening.

Vid den öppna workshopen var inga företag intresserade av en arrendelösning men att 
arbeta vidare med markägaravtal samt skötsel tillsammans med föreningar hindrar inte 
möjligheten till upprättande av t.ex. en arrendeupplåtelse om intresset för detta ökar i 
framtiden.

Eftersom förvaltningens utredning har visat att intressenter och markägare främst är 
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intresserade av att raststugorna hålls öppna för allmänheten och att underhållet sker 
genom ett samarbete mellan kommunen och lokala föreningar är detta också vad 
förvaltningen föreslår. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen behöver även fortsättningsvis ha en budget för drift av raststugor och rast-
platser. Dock kan kostnaden minska där samarbetsavtal tecknas med föreningar bl.a. 
eftersom logistiken förbättras.

Konsekvenser för barn och unga
Genom att även fortsättningsvis hålla raststugor och rastplatser öppna för allmänheten 
bibehålls tillgången till dessa platser för barn och unga. Att de är öppna kostnadsfritt 
skapar jämlika förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv, något som sannolikt 
medför hälsofrämjande effekter. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Mål 1: våra medborgare är stolta, engagerade och trivs. 
Det finns ett stort intresse för friluftsliv i kommunen och tillgången till attraktiva 
målpunkter i naturen bidrar till ett inkluderande och jämställt samhälle där alla kan ta del 
av kommunens rika utbud. Att kommunen fortsätter förvalta och tillgängliggöra raststugor 
och rastplatser i naturen bidrar till att medborgarna förhoppningsvis trivs, kan vara stolta 
och blir värdefulla ambassadörer för Gällivare kommun. Tillgången till natur och friluftsliv 
är 
en viktig del i Gällivares attraktionskraft, något som är extra viktigt i och med 
samhällsutvecklingen just nu.

Mål 2: våra verksamheter är effektiva och attraktiva. 
Genom att underhålla rastplatser och raststugor tillsammans med föreningar kan vi hjälpas 
åt att långsiktigt hålla dem attraktiva. Effektiviteten ökar i och med att tätare besök kan 
göras av föreningar som är aktiva i området kring en rastplats, men också i och med att vi 
samordnar våra insatser bättre. God dialog och tydliga avtal framöver bidrar troligen även 
till såväl effektivitet som långsiktig attraktivitet.

Mål 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och 
klimatpåverkan. Att bedriva och genomföra friluftsaktiviteter i närmiljön till sitt boende på 
medför att vi minskar utsläppen. Eftersom kommunens raststugor och rastplatser är 
utspridda med varierande avstånd till tätorten kan vi genom dem skapa förutsättningar för 
ett rikt friluftsliv i hela kommunen. Detta kräver sannolikt färre trafikresor till och från 
tätorten vilket 
underlättar för medborgarna att kunna ha en livsstil med minskad miljö-och 
klimatpåverkan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott beslutar 

att godkänna avtalsförslaget för Paukistugan och liknande kommunala fastigheter i 
området, samt
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att uppdra Ungdom-, fritid-, och kulturförvaltningen att teckna skötselavtal för Paukistugan 
med Killinge skoterförening.

Underlag
1. Mötesanteckningar Workshop Rastplatser Killinge och Pauki 2022-06-21.
2. Avtalsförslag.
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2023-02-09 § 21.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M), Stefan Kostenniemi (S),  
Lena Sjötoft (V), Roger Waara (V), Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Mikael Lundberg 
(M), Eric Palmqvist (SD), Johannes Sundelin (S), Magnus Dagbro (MP), Olena Liashenki 
(SD) och Henrik Ölvebo (MP) att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avtalsförslaget för Paukistugan och liknande kommunala fastigheter i 
området, samt

att uppdra Ungdom-, fritid-, och kulturförvaltningen att teckna skötselavtal för Paukistugan 
med Killinge skoterförening.
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§ 108

Kommundirektörens rapport
Dnr KS/2023:21

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar om pågående ärenden och övrig aktuell information.

Monica Flodström, kommundirektör, informerar om:

- LexMeeting
- Bolagsstämma
- Omställning budget
- Rekrytering
- Samråd detaljplan Dundret
- Östra Malmberget - Länsstyrelsen

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

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

Comfact Signature Referensnummer: 1580337



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  46  (59)

2023-03-20
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 109

Delgivningar
Dnr KS/2023:18, KS/2023:347, KS/2023:425, KS/2023:448, KS/2023:450, KS/2022:609, 
KS/2023:32, KS/2023:63, KS/2023:477, KS/2023:489, KS/2023:498, KS/2023:515

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapport över anmälda delgivningar. 

Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar. 

Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna rapport över anmälda delgivningar. 

Underlag 
1. Rapport.   
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§ 110

Delegationsbeslut
Dnr KS/2023:19, KS/2023:255, KS/2023:277, KS/2023:447

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapport över anmälda delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Anmälda delegationsbeslut.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapport över anmälda delegationsbeslut.

Underlag
1. Rapport.
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§ 111

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr KS/2023:20

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger följande inbjudan från Sveriges kommuner och Regioner 
(SKR): 
Introduktion till medborgardialog 27 april 2023, digital, sista anmälningsdag 16 april.
Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor 10 maj 2023, digitalt, sista anmälningsdag 
28 april
Medborgardialog grundutbildning i samtalsledning vid komplexa frågor 26 april 2023, 
Stockholm, sista anmälningsdag 24 mars.

Politikerutbildningen som blev inställd i februari kommer att genomföras i början av maj.

Underlag
1. Inbjudan SKR.
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§ 112

Information från de kommunala råden, samt övrig aktuell information
Dnr KS/2023:22

Kommunstyrelsen beslutar

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

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

Tomas Junkka (S) informerar från KPR:

- bostadsbyggande
- parkeringar
- busstrafiken.

Henrik Ölvebo (MP) informerar från RFF:

- information från konsumentvägledaren
- parkeringar Guldet.
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§ 113

Ärendeuppföljning
Dnr KS/2023:23

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna.

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

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.

Yrkande
Magnus Dagbro (MP) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att lägga ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna.
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§ 114

Medborgarinitiativ i Gällivare för den svagaste patientgruppens behov
Dnr KS/2022:568

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunfullmäktiges ledamöter ges möjlighet att genomföra verksamhetsbesök vid 
vård- och omsorgsboende i Gällivare kommun,

att ge socialnämnden i uppdrag att planera för verksamhetsbesök av kommunfullmäktiges 
ledamöter.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har 2022-08-08 tagit emot ett medborgarinitiativ ”för den svagaste 
patientgruppens behov” där initiativtagaren föreslår att kommunfullmäktiges ledamöter ska 
göra praktik på Gällivare kommuns vård- och omsorgsboenden. Syftet med medborgar-
initiativet är att ge ledamöterna god insikt och förståelse samt att genom sin medverkan 
bidra till att minimera återkommande brister i bemanningen samt bristande 
patientsäkerhet och trygghet för patienterna. 

Remiss skickades 2022-08-31 till socialnämnden för inhämtande av synpunkter.
I socialnämndens presidiums svar 2022-11-22 framgår att de är positiva till ambitionen att 
politiska företrädare genom verksamhetsbesök får en gedigen bild av socialförvaltningens 
verksamhet samt att det måste ske genom planering för att ordinarie verksamhet ska 
fungera. Svaret redovisa i sin helhet som bilaga.

Det är positivt och önskvärt att få in ny personal i verksamheterna men ledamöterna i 
kommunfullmäktige har vitt skilda yrkeserfarenheter och för att praktisera inom 
kommunens vård- och omsorgsboenden behövs introduktion vilket kräver resurser från den 
ordinarie verksamheten. Är inte syftet att personen ska fortsätta arbeta behöver 
övervägning göras om det är motiverat att lägga den tid som krävs på att ha praktikanter. 
De resurser som verksamheterna behöver avsätta på att ledamöter gör praktik kan istället 
användas i verksamheten. Ledamöter som är intresserade av att arbeta i vård- och omsorg 
kan söka vikariat i vården och få sedvanlig introduktion. Det bedöms därför mer lämpligt 
att leda-möterna i kommunfullmäktige genomför verksamhetsbesök än praktik på vård- 
och omsorgsboenden i Gällivare kommun.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär att de politiker som gör verksamhetsbesök har rätt till arvode. 
Förrätningsarvode per timme kostar cirka 176,50 kronor. Två timmar verksamhetsbesök 
för 35 ledamöter skulle kosta 12 355 kronor och åtta timmar skulle kosta 49 420 kronor.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut påverkar inte barn och unga, därmed har inte barn och ungas åsikter inte 
inhämtats. 
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Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till Kommunplan 2022-2024 och strategisk målsättning 1 där det framgår 
att medborgarnas behov ska vara utgångspunkten och att medborgarna är de viktigaste 
personerna för våra verksamheter. Koppling görs också till strategisk målsättning 2 där det 
framgår att kommunen arbetar aktivt med att förbättra sina verksamheter genom att öka 
effektiviteten, förbättra servicen, öka attraktiviteten och reducera kostnader. Även till 
strategiskt målsättning 3 görs koppling då det redogörs att försörjning av kompetens sker 
genom att behålla och utveckla befintlig personal, utveckla samarbetsformer med andra 
och rekrytera nya medarbetare. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att kommunfullmäktiges ledamöter ges möjlighet att genomföra verksamhetsbesök vid 
vård- och omsorgsboende i Gällivare kommun,

att ge socialnämnden i uppdrag att planera för verksamhetsbesök av kommunfullmäktiges 
ledamöter.

Underlag
1. Medborgarinitiativ.
2. Synpunkter från socialnämnden.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-20 § 20.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD), Roger Waara (V), 
Benny Blom (M), Mikael Lundberg (M), Magnus Dagbro (MP) och Johannes Sundelin (S) i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att kommunfullmäktiges ledamöter ges möjlighet att genomföra verksamhetsbesök vid 
vård- och omsorgsboende i Gällivare kommun,

att ge socialnämnden i uppdrag att planera för verksamhetsbesök av kommunfullmäktiges 
ledamöter.
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§ 115

Val av Vattenpolitiker, Vattenmyndigheten Bottenviken
Dnr KS/2023:453

Kommunstyrelsen beslutar

att till ordinarie vattenpolitiker välja Henrik Ölvebo (MP),

att till ersättande vattenpolitiker välja Magnus Dagbro (MP).

Ärendebeskrivning
Vattenmyndigheten Bottenviken, Länsstyrelsen Norrbotten, har inkommit med en förfrågan 
om val av vattenpolitiker.

En vattenpolitiker kan lämpligen representera förvaltningar med koppling till 
vattenförvaltningsfrågor, exempelvis kommunens förvaltning för samhällsplanering, 
tekniska frågor kring vatten och avlopp eller miljöfrågor. Vattenmyndigheten ser gärna 
även representanter från kommunstyrelsen och representation kan ske från såväl ledning 
som opposition.

Vattenmyndigheten i Bottenviken önskar nu att kommunstyrelsen tillser att det finns två 
aktuella vattenpolitiker för Gällivare kommun.

Föreligger val av en ordinarie och en ersättare.

Underlag
1. Förfrågan.

Yrkande
Stefan Kostenniemi (S) yrkar

att till ordinarie vattenpolitiker välja Henrik Ölvebo (MP),

att till ersättande vattenpolitiker välja Magnus Dagbro (MP).
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§ 116

Nominering till Inlandskommunernas ekonomiska förenings styrelse och valberedning
Dnr KS/2023:103

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Magnus Dagbro (MP) till styrelsen,

att nominera Johannes Sundelin (S) till valberedningen.

Ärendebeskrivning
Föreligger nominering till Inlandskommunernas ekonomiska förenings styrelse och val-
beredning.

Underlag
1. Begäran om nomineringar från Inlandskommunernas ekonomiska förening.
2. Nuvarande styrelse.
3. Kommunstyrelsen 2023-01-09 § 44.

Yrkande
Stefan Kostenniemi (S) yrkar

att nominera Magnus Dagbro (MP) till styrelsen,

att nominera Johannes Sundelin (S) till valberedningen.

Comfact Signature Referensnummer: 1580337



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  55  (59)

2023-03-20
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 117

Nomineringar av styrelseledamöter och styrelseordförande till Inlandsbanan AB
Dnr KS/2023:100

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Johannes Sundelin (S) och Stefan Ovrell (MP) till styrelseledamöter,

att nominera Johannes Sundelin (S) till styrelseordförande.

Ärendebeskrivning
Inlandsbanan har inkommit med en begäran om nomineringar av styrelseledamöter och 
styrelseordförande för Inlandsbanan.

Underlag
1. Begäran.
2. Kommunstyrelsen 2023-01-09 § 43.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar

att nominera Johannes Sundelin (S) och Stefan Ovrell (MP) till styrelseledamöter,

att nominera Johannes Sundelin (S) till styrelseordförande.
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§ 118

Fastställande av Partistöd 2023
Dnr KS/2023:69

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd för 2023 till partier representerade i kommunfullmäktige enligt 
följande;

Nya Moderaterna 407 535 kr
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 339 179 kr
Miljöpartiet de gröna 202 467 kr
Sverigedemokraterna 202 467 kr
Vänsterpartiet 168 289 kr
Sjukvårdspartiet 65 755 kr

Ärendebeskrivning
Det föreligger fastställande av partistöd för år 2023. Partistödet betalas ut årligen i förskott 
efter beslut i kommunfullmäktige. Bedömningen är att alla partier får fortsatt stöd utifrån 
premisser för grundstöd och mandatstöd.

Premisserna för utbetalning av partistöd regleras i föreskriften kommunalt partistöd 
antagen av KF 2018-04-09 § 54. Här beskrivs att partier som erhåller partistöd ska 
inkomma med en skriftlig redovisning senast 30 juni årligen, som visar hur partistöden 
använts. Till redovisningen ska även bifogas ett granskningsintyg. Utifrån detta har 
kommundirektörens stab gått igenom de senaste redovisningarna för utbetalt partistöd 
2021. Efter genomgång kan konstateras att alla partier har lämnat in redovisning utifrån 
gällande regler.

Förslag utbetalning av partistöd för 2023
Nya Moderaterna 407 535 kr
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 339 179 kr
Miljöpartiet de gröna 202 467 kr
Sverigedemokraterna 202 467 kr
Vänsterpartiet 168 289 kr
Sjukvårdspartiet 65 755 kr

Ekonomiska konsekvenser
Medel finns via ansvar 1, verksamhet 110.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

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

att utbetala partistöd för 2023 till partier representerade i kommunfullmäktige enligt 
följande;

Nya Moderaterna 407 535 kr
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 339 179 kr
Miljöpartiet de gröna 202 467 kr
Sverigedemokraterna 202 467 kr
Vänsterpartiet 168 289 kr
Sjukvårdspartiet 65 755 kr

Underlag
1. Gällivare kommuns föreskrift om partistöd
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-20 § 19.

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att utbetala partistöd för 2023 till partier representerade i kommunfullmäktige enligt 
följande;

Nya Moderaterna 407 535 kr
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 339 179 kr
Miljöpartiet de gröna 202 467 kr
Sverigedemokraterna 202 467 kr
Vänsterpartiet 168 289 kr
Sjukvårdspartiet 65 755 kr
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§ 119

Tilläggsäskande ridanläggning
Dnr KS/2023:458

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja utökad investeringsbudget där medel reserveras i budgetprocessen 2024–2027 
med 26 736 tkr för år 2024 och 6 000 tkr på år 2025.

Ärendebeskrivning
KSstu beslutade (KSstu 2021-12-07) att påbörja fas Bygga och anlägga av 
ridhusanläggning enligt modell ”standard”. Under Q1-Q2 2022 har förfrågningsunderlag 
tagits fram och publicerats. Upphandlingen avbröts i september 2022 eftersom anbud som 
inkom var för höga för att budgeten skulle hållas. Ytterligare ett förfrågningsunderlag har 
därefter tagits fram och publicerats med sista anbudstid 13 februari 2023. 

De anbud som har kommit in överstiger även nu beslutad budget för projektet. Eftersom 
ställda funktionskrav är prioriterade i projektet behöver ett tilläggsäskande göras för att 
kunna genomföra projektet. Behovet för projektet är en utökad investeringsbudget där 
medel reserveras i budgetprocessen 2024-2027 med 28 mnkr för år 2024 och 6 mnkr för 
år 2025. 

Ekonomiska konsekvenser
Medel behöver reserveras med 34 Mkr i budgetprocessen 2024-2027. 

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

Koppling till kommunens strategiska mål
1 Våra medborgare är stolta engagerade och trivs. Möjligheten till en bredd av aktiviteter, 
tillgängliga för alla ökar.
2 Våra verksamheter är effektiva och attraktiva: En anläggning som erbjuder god miljö för 
både människor och djur ger möjligheter till både effektivitet och attraktivitet.

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

att bevilja utökad investeringsbudget där medel reserveras i budgetprocessen 2024–2027 
med 26 736 tkr för år 2024 och 6 000 tkr på år 2025.
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Yrkande
Stefan Kostenniemi (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M), Lena Sjötoft (V), 
Tomas Junkka (S), Roger Waara (V), Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Mikael Lundberg 
(M), Eric Palmqvist (SD), Johannes Sundelin (S), Magnus Dagbro (MP), Olena Liashenko 
(SD) och Henrik Ölvebo (MP) i enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och 
kulturutskotts förslag

att bevilja utökad investeringsbudget där medel reserveras i budgetprocessen 2024–2027 
med 26 736 tkr för år 2024 och 6 000 tkr på år 2025.
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