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§ 113

Sammanträdets öppnande
Dnr KS/2022:637

Ärendebeskrivning
Ålderspresident Jeanette Wäppling (V) öppnar dagens sammanträde:

Fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare!

I dag inleds en ny mandatperiod och jag Jeanette Wäppling vill som ålderspresident hälsa 
er välkommen till denna mandatperiods första kommunfullmäktige. 

Speciellt välkomna vill jag säga till de nya ledamöter som valt att engagera sig i detta 
viktiga politiska arbete.

Det är nu några år sedan jag som 36åring för första gången klev in i detta politiska forum. 
Att jag nu än en gång som ålderspresident får öppna detta sammanträde känns stort.

Att sitta med i kommunfullmäktige är ett ansvarsfullt och ett av de finaste uppdrag man 
kan ha, att representera Gällivare kommuns medborgare i många viktiga beslut.
Vi här i församlingen har inte alltid samma åsikter och levande debatter är viktiga för att 
belysa frågor ur olika perspektiv, allt för medborgarnas bästa. 

Jag förutsätter att vi kommer att ha ett bra debattklimat med stor respekt för varandra. 
Det är oerhört viktigt.

För er nya ledamöter och även er som suttit ett tag vill jag passa på att tala om att vår 
tjänsteorganisation arbetar med att ta fram en utbildning med bland annat information för 
ert uppdrag.  Ni kommer att få inbjudan till denna. 

Ni kommer även att få en utbildning med, en jurist som kommer att gå igenom 
grundläggande kommunal rätt, kommunallagen och andra frågor vi som förtroendevalda 
politiker behöver inför vårt uppdrag.

Slutligen vill jag önska er alla lycka till i ert ansvarsfulla arbete att fatta beslut för 
medborganas bästa!

Med dessa ord förklarar jag mandatperiodens första kommunfullmäktige för öppnat!
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§ 114

Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026
Dnr KS/2022:636

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Gerd Siverhall (S) till kommunfullmäktiges ordförande,

att välja Lena Lindberg (S) till kommunfullmäktiges vice ordförande,

att välja Kurt Kalla (M) till kommunfullmäktiges andre vice ordförande.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till kommunfullmäktiges presidium. Ordförande, förste vice ordförande samt 
andre vice ordförande väljs.

Yrkande 1
Maria Åhlén (S) yrkar

att välja Gerd Siverhall (S) till kommunfullmäktiges ordförande,

att välja Lena Lindberg (S) till kommunfullmäktiges vice ordförande,

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Maria 
Åhléns förslag.

Yrkande 2
Eva Alriksson (M) yrkar

att välja Kurt Kalla (M) till kommunfullmäktiges andre vice ordförande,

Propositionsordning 2
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eva 
Alrikssons förslag.
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§ 115

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning
Dnr KS/2022:7

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 116

Val av kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026
Dnr KS/2022:638

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Maria Åhlén (S) till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning,

att välja Jenny Johansson Jänkänpää (MP) till vice ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning,

att välja Gunnel Eriksson (S), Stefan Ovrell (MP), Jeanette Wäppling (V), Mia Feldenius 
(SD), Eva Alriksson (M), Anders Sjölund (M) och Kjell Sundvall (M) till ledamöter i 
kommunfullmäktiges valberedning,

att välja Rolf Häggkvist (S), Rami Besaiso (S), Mattias Liinanki (MP), Henrik Ölvebo (MP), 
Johannes Reinfors (V), Rory Blom (SD), Daniel Söderberg (M), Bengt Flyckt (M) och Dick 
Sundström (M) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av kommunfullmäktiges valberedning, nio (9) ordinarie ledamöter och 
nio (9) ersättare ska väljas.

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare är det valteknisk samverkan 
mellan: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet 

Moderaterna och Sverigedemokraterna 

Mandat nr Partikonstellation JMF-tal
1 S/MP/V 18
2 M/SD 16
3 S/MP/V 9
4 M/SD 8
5 S/MP/V 6
6 M/SD 5,33
7 S/MP/V 4,5
8 M/SD 4
9 S/MP/V 3,6
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Yrkande 1
Magnus Johansson (S) yrkar

att välja Maria Åhlén (S) och Gunnel Eriksson (S) till ledamöter i kommunfullmäktiges 
valberedning,

att välja Maria Åhlén (S) till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning,

att välja Rolf Häggkvist (S) och Rami Besaiso (S) till ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning.

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Magnus 
Johanssons förslag.

Yrkande 2
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att välja Jenny Johansson Jänkänpää (MP) och Stefan Ovrell (MP) till ledamöter i 
kommunfullmäktiges valberedning,

att välja Jenny Johansson Jänkänpää (MP) till vice ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning,

att välja Mattias Liinanki (MP) och Henrik Ölvebo (MP) till ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning. 

Propositionsordning 2
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Henrik 
Ölvebos förslag.

Yrkande 3
Lena Sjötoft (V) yrkar

att välja Jeanette Wäppling (V) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning,

att välja Johannes Reinfors (V) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Propositionsordning 3
Ordförande ställer Lena Sjötofts förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lena 
Sjötofts förslag.
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Yrkande 4
Eric Palmqvist (SD) yrkar

att välja Mia Feldenius (SD) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning,

att välja Rory Blom (SD) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Propositionsordning 4
Ordförande ställer Eric Palmqvists förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eric 
Palmqvists förslag.

Yrkande 5
Eva Alriksson (M) yrkar

att välja Eva Alriksson (M), Anders Sjölund (M) och Kjell Sundvall (M) till ledamöter i 
kommunfullmäktiges valberedning,

att välja Daniel Söderberg (M), Bengt Flyckt (M) och Dick Sundström (M) till ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning.

Propositionsordning 5
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eva 
Alrikssons förslag.
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§ 117

Information från revisorerna
Dnr KS/2022:8

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ärendebeskrivning
I enlighet med reglemente för revisionen § 25, har revisorerna en stående punkt på 
dagordningen i kommunfullmäktiges sammanträden, där revisorerna har möjlighet att 
informera om revisionens arbete och resultat.

Vid dagens sammanträde redovisar Christer Nordmark - revisorerna, rörande Granskning 
Delårsrapport per 2022-01-01 - 2022-08-31.
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§ 118

Kommunövergripande delårsrapport 2022
Dnr KS/2022:193

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapporten för Gällivare kommun 2022.

Ärendebeskrivning
Minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild redovisning (delårsrapport) upprättas 
för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta 
en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Gällivare kommuns 
delårsrapport omfattar perioden 1 januari till 31 augusti.

Till kommunstyrelsen presenteras delårsrapporten i sin helhet.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten för Gällivare kommun 2022. 

Underlag
1. Delårsrapport Gällivare kommun 2022.
2. Kommunstyrelsen 2022-10-24 § 241.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lars 
Alriksson (M), Henrik Ölvebo (MP), Eric Palmqvist (SD), Eva Alriksson (M), Karl-Erik 
Taivalsaari (V), Stefan Ovrell (MP) och Margareta Henricsson (SJVP)

att godkänna delårsrapporten för Gällivare kommun 2022.
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§ 119

Ny budgetprocess
Dnr KS/2022:592

Kommunfullmäktige beslutar

att anta övergång till ny budgetprocess – resursfördelning baserat på prislappar som ett 
försök i ytterligare 2 år, för att sedan utvärdera processen.

Ärendebeskrivning
Kommunsektorn står inför stora utmaningar. En ökad andel äldre, brist på arbetskraft med 
efterfrågad kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi mm. Dessa förändrade 
förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för att behålla 
en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans börjar med en 
budget i balans.

För att kunna hantera detta på ett effektivt sätt har SKR tagit fram en 
resursfördelningsmodell baserad på kostnadsutjämningens prislappar där det tas fram en 
teknisk ram (motsvarande referenskostnad/verksamhet för kommunen), vad vi borde 
kosta. Sen blir det ett utrymme kvar för de politiska ambitionerna, vilket blir mer tydligt 
om vad politiken vill satsa på.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för införandet av den nya budgetprocessen har uppgått till 95 000 kronor. Budget 
finns som ett engångsanslag i ekonomiavdelningens detaljbudget för år 2022.

Konsekvenser för barn och unga
Inga direkta.

Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling till strategisk målsättning 2 som är att våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva och ekonomiskt hållbart.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta övergång till ny budgetprocess – resursfördelning baserat på prislappar som ett 
försök i ytterligare 2 år, för att sedan utvärdera processen.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 103.
2. Kommunstyrelsen 2022-10-24 § 242.
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lars 
Alriksson (M), Jeanette Wäppling (V), Eric Palmqvist (SD) och Henrik Ölvebo (MP)

att anta övergång till ny budgetprocess – resursfördelning baserat på prislappar som ett 
försök i ytterligare 2 år, för att sedan utvärdera processen.
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§ 120

Gemensam överförmyndarnämnd för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala
Dnr KS/2022:583

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2022 med 
en tydligare risk-och konsekvensanalys om vi ej inför gemensam överförmyndarnämnd,
då den saknas i underlaget.

Ärendebeskrivning
I samverkan mellan Jokkmokk, Kiruna, Pajala och Gällivare kommun har en gemensam 
överförmyndarnämnd utretts. I utredningsarbetet har representanter från respektive 
kommun samt Lapplands kommunalförbund deltagit. 

Förslag föreligger om gemensam överförmyndarnämnd där överförmyndarfrågor från 
respektive kommun hanteras. Vidare föreslås en gemensam tjänsteorganisation inom 
värdkommunen med en enhetschef och ett gemensamt verksamhetssystem och därtill 
rutiner, mallar mm. Förslaget innebär att de anställda överförmyndarhandläggarna erbjuds 
att följa med till värdkommunen, vilket arbetsrättsligt hanteras som en 
verksamhetsövergång. Tackar kommunens handläggare ja övergår anställningen till 
värdkommunen med de behåller nuvarande kommun som placeringsort, vilket innebär att 
respektive kommun behåller närvaron av överförmynderiverksamheten. 

En gemensam överförmyndarnämnd bär med sig möjlighet till ökad rättssäkerhet, 
kvalitets- och kompetenssäkring med förutsättningar för minskade sårbarheter inom 
verksamhetsområdet. Kiruna kommun föreslås vara värdkommun för den gemensamma 
överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 oktober att lämna ärendet utan eget förslag 
till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 24 oktober.  

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför en omfördelning i budget gällande överförmynderiverksamhet, då 
kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel. Kostnad utifrån föreslagen budget och 
fördelningsnyckel motsvarar verksamhetens resultat för 2021.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut bedöms ha en positiv konsekvens för barn och ungdomar då fokus i 
överförmynderiverksamheten är den enskilde och dennes behov. En gemensam 
överförmyndarnämnd förväntas säkerställa resurser och kompetensutveckling för att bättre 
tillgodose kvalitativ handläggning.
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Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till Kommunplan 2022-2024, kommunfullmäktiges beslut 2021-06-07 § 79, 
och strategisk målsättning 1 där medborgarnas behov nämns som utgångpunkt i arbetet 
inom verksamheterna. Koppling görs även till strategisk målsättning 2 där både inre och 
yttre effektivitet beskrivs utifrån kravställning om produktivitet, kostnadseffektivitet, 
kvalitet och service.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att Gällivare kommun inte ingår i en gemensam överförmyndarnämnd med start 2023-01-
01.

Underlag
1. Avtal gemensam överförmyndarnämnd.
2. Reglemente gemensam överförmyndarnämnd. 
3. Budgetförslag gemensam överförmyndarnämnd.
4. Överförmyndarnämndens protokoll 2022-09-20 § 25.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 102.
6. Risk- och konsekvensanalys.
7. Kommunstyrelsen 2022-10-24 § 245.

Yrkande
Lena Sjötoft (V) yrkar

att ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2022 med 
en tydligare risk-och konsekvensanalys om vi ej inför gemensam överförmyndarnämnd,
då den saknas i underlaget.

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss. Ordförande ställer Lena Sjötofts 
förslag till beslut om återremiss mot att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska återremitteras enligt Lena Sjötofts förslag. 

Votering
Votering begärs varvid kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-
röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde, Nej-röst, ärendet återremitteras enligt Lena 
Sjötofts förslag. 

Votering verkställs medelst upprop. 

Omröstningsresultat 
Ja: 16 
Nej: 19 
Frånvarande:0
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De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige genom minoritetsåterremiss beslutat enligt Lena 
Sjötofts yrkande om att ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges sammanträde 28 
november 2022 med en tydligare risk-och konsekvensanalys om vi ej inför gemensam 
överförmyndarnämnd, då den saknas i underlaget. 
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§ 121

Omfördelning av budgetanslag inom Lapland Airport
Dnr KSst/2022:562

Kommunfullmäktige beslutar

att från projekt 71001, Startextension bana 30, anvisa 2000 tkr till projekt 71007, Ny 
tankstation.

Ärendebeskrivning
Flygplatsen har pågående investeringar som av olika anledningar har medfört underskott 
mot budget. Man har kommunicerat avvikelserna löpande i investeringsuppföljningar och i 
beslut kring kompletteringsbudget. Avsikten har varit att omfördela medel från andra 
investeringar med överskott. De investeringar med behov av budgettäckning är:

Toalettservice: Projektet har haft flertalet oförutsedda händelser och man har behövt gräva 
om avloppet. Budgeten har uppgått till 600 tkr och tilläggsanslag motsvarande 400 tkr 
behövs. 

Hjullastare L110: En ny hjullastare motsvarande storleken Volvo L 110 måste köpas in för 
att ersätta nuvarande maskin. Den används framförallt för att bära den stora snöslungan. 
Mindre traktorer kan ej användas för att bära snöslungan. Drifttiden på nuvarande maskin 
har gått över en kritisk punkt vilket medför dyrare reparation/servicekostnader vid fortsatt 
drift och verksamheten riskerar driftstörningar. Budget finns idag motsvarande 2000 tkr 
vilket beviljades i budgetprocessen 2022-2025. Utifrån offert är priset 2500 tkr vilket kan 
härledas till den senaste tidens prisökningar på bland annat stål vilket medför att 
tilläggsanslag på 500 tkr behövs. 

Flygradioanläggning Dundret: Utifrån myndighetskrav från Transportstyrelsen har behov av 
en ny flygradioanläggning på Dundret uppstått som ska komplettera den befintliga. 
Anläggningen ska åtgärda de störningar som helikoptertrafiken har runt Dundret på grund 
av dålig radiotäckning med dålig hörbarhet som följd. Budget behövs med 900 tkr.

Ny tankstation: Projektet påbörjades 2019 och har lidit av många oförutsedda händelser. 
Bland annat har det visat sig att projekteringen varit felaktig vilket medfört fördyringar och 
det har behövt omfattande tilläggsbeställningar. För att täcka nuvarande underskott 
behövs 2000 tkr i tilläggsanslag. Eventuellt kan ytterligare åtgärder behövas men för dessa 
får medel äskas separat i kommande budgetprocesser. 

Enligt kommunstyrelsens (KS) reglemente kan KS omfördela budget mellan projekt upp till 
en miljon kronor. 

Ekonomiska konsekvenser
Flygplatsen har löpande kommunicerat avvikelserna i budgetuppföljning och i 
kompletteringsbudgetärenden med avsikt att täcka underskotten från investeringar med 
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kvarvarande medel. Verksamheten avser att omfördela medel till ovan nämnda 
investeringsprojekt från följande:

Startextension: Innan projektet påbörjades ändrades regelverket så att en startextension 
var tvungen att byggas som en regelrätt banförlängning och inte enbart som en asfalterad 
utrullning. Detta medförde en kraftig fördyring vilket gjorde att kommunen valde att inte 
gå vidare med projektet. Kvarvarande budget på konto 71001 uppgår till 6 861 tkr. Av 
kvarvarande medel avses 3500 tkr ligga kvar för eventuell senare omföring till bränslebil. 

Friktionsmätning: Projektet är avslutat och kvar på konto 71020 finns 40 tkr till 
omfördelning.

Lapland Airport utveckling: På konto 71046 finns 300 tkr som kan omfördelas till andra 
projekt inom flygverksamheten. 

Värmeanläggning: Medlen avser projektering för ny värmelösning och säkerställande av 
framtida värmekälla. Kvarvarande medel på konto 71018 avser att utgöra 
projekteringsmedel men 100 tkr kan omfördelas till annat projekt.

Kommunstyrelsen beslutade 24 oktober 2022 att från projekt 71046, Lapland Airport 
utveckling, anvisa 300 tkr till projekt 71008, LapAirport, Toalettservice, att från projekt 
71018, Värmeanläggning, anvisa 100 tkr till projekt 71008, LapAirport, Toalettservice, att 
från projekt 71001, Startextension bana 30, anvisa 500 tkr till projekt 83000, LaplAirport, 
Hjullastare L110, att från projekt 71001, Startextension bana 30, anvisa 860 tkr till projekt 
71061, Lapland Airport, Radioanläggning Dundret, att från projekt 71020, 
Friktionsmätningsutrustning, anvisa 40 tkr till projekt 71061, Lapland Airport, 
Radioanläggning Dundret.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att från projekt 71001, Startextension bana 30, anvisa 2000 tkr till projekt 71007, Ny 
tankstation.

Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-10-06 § 166.
2. Kommunstyrelsen 2022-10-24 § 246.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lars 
Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD)

att från projekt 71001, Startextension bana 30, anvisa 2000 tkr till projekt 71007, Ny 
tankstation.
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§ 122

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

Kommunfullmäktige beslutar

att anta VA-plan för Gällivare kommun.

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. Kommunfullmäktige har 2022-06-13 § 76 återremitterat ärendet 
för revidering av tidplan utifrån Länsstyrelsens föreläggande gällande VA Vassara (ärende 
KSst/2020:587 - Begäran om utredning om kommunala vattentjänster, vatten och avlopp, 
Vassaraträsk, Gällivare kommun). Revidering av tidplan är gjord och VA-plan upptas åter 
till beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till. Arbete med 
VA-försörjning och dess ekonomiska konsekvenser hanteras i budgetprocess samt via 
taxearbete. 

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

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

att anta VA-plan för Gällivare kommun.

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

50
4. Remissvar Försvarsmakten Norrbotten.
5. Remissvar Länsstyrelsen Norrbotten, 
6. Remissvar Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen. 
7. Svar på frågeställningar i inlämnade remissvar.
8. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-13 § 76.
9. Länsstyrelsens beslut angående allmänna vattentjänster vid norra Vassaraträsk, 

Gällivare kommun, 2022-05-31. 
10.Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-10-06 § 165.
11.Kommunstyrelsen 2022-10-24 § 247.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lars 
Alriksson (M), Eric Palmqvist (SD), Birgitta Larsson (S) och Lena Sjötoft (V)

att anta VA-plan för Gällivare kommun.
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§ 123

Avsiktsförklaring avseende område för hantering och utveckling av spillvärme
Dnr KSst/2022:621

Kommunfullmäktige beslutar

att ingå i ärendet aktuell avsiktsförklaring genom undertecknande av aktuell handling.

Ärendebeskrivning
Syftet med denna avsiktsförklaring är att skapa förutsättningar för hållbar 
livsmedelsproduktion på ett miljövänligt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt genom att 
tillvarata spillvärme som uppkommer vid fossilfri stålproduktion.   
     
Avsiktsförklaring avser ett åtagande för parterna att diskutera, utvärdera och föra 
förhandlingar avseende möjligheterna att ingå samarbete rörande hantering av spillvärmen 
och de förutsättningar som behöver säkerställas för sådan möjlighet. 

Avsiktsförklaring gäller från dagen för kommunfullmäktiges beslut till den 31 december 
2023 eller den tidigare tidpunkt då bindande avtal avseende spillvärmen ingås. 

Ekonomiska konsekvenser
Vardera part i avsiktsförklaringen bär själv sina kostnader i samband med diskussioner, 
utvärderingar, förhandlingar avseende spillvärmen vilket innebär att aktuella kostnader för 
kommunen bedöms inrymmas inom befintliga budgetramar.  

Konsekvenser för barn och unga
Möjligheterna att etablera en ny bransch i Gällivare innebär positiva effekter för barn och 
unga genom möjligheten till miljövänlig, ekonomisk och socialt hållbar 
livsmedelsproduktion på orten. 

Koppling till kommunens strategiska mål
En etablering av storskalig livsmedelsproduktion kan kopplas till ett flertal av kommunens 
strategiska mål, inte minst ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ingå i ärendet aktuell avsiktsförklaring genom undertecknande av aktuell handling.

Underlag
1. Avsiktsförklaring avseende område för och utveckling av hantering av spillvärme.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-10-14 § 175.
3. Kommunstyrelsen 2022-10-24 § 256.
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lena 
Sjötoft (V), Lars Alriksson (M), Eric Palmqvist (SD), Henrik Ölvebo (MP) 

att ingå i ärendet aktuell avsiktsförklaring genom undertecknande av aktuell handling.
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§ 124

Delgivningar
Dnr KS/2022:10, KS/2022:639, KS/2022:608

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsen utskick föreligger delgivningar enligt rapport.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag
1. Rapport.
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§ 125

Interpellationer
Dnr KS/2022:13

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda interpellationer.

Vid kallelsens utskick föreligger inga anmälda interpellationer.
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§ 126

Motioner
Dnr KS/2022:12

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda motioner.

Vid kallelsens utskick föreligger inga anmälda motioner.
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§ 127

Motion av Fredrik Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående levande landsbygd
Dnr KS/2022:472

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med hänvisning till att byggnaden ingår i plan för rivningsfastigheter 
och de ekonomiska, samt byggnadsmässiga, förutsättningarna för ombyggnation i enlighet 
med motionärernas yrkande inte finns.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-06-13 § 82 upptagit motion av Fredrik 
Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående levande landsbygd till behandling. 
Motionärerna framför att det finns en del tomma före detta skollokaler som man skulle 
kunna använda för att främja livskvalitén och boendet i byarna. I Nilivaara finns en 
gammal skola där motionärerna föreslår att del av lokalen byggs om till ettor och tvåor 
som möjliggör för äldre personer att bo kvar på landsbygden när lämnat sitt villaboende av 
åldersrelaterade orsaker. Skolan skulle kunna användas som distriktssköterskemottagning. 
Motionärerna föreslår även att TOP bostäder AB bör få uppdraget att inventera tillgången 
av kommunala lokaler på landsbygden.

Ekonomiska konsekvenser
Att iordningställa och bygga om en skola som delvis varit kallställd innebär stora kostnader 
både för drift och investering. De ekonomiska konsekvenserna beräknas medföra negativ 
påverkan på budget då intäkter inte kan beräknas vara i prioritet med utgifterna.

Konsekvenser för barn och unga
Att tillskapa nya boendeformer på landsbygden gynnar alla.

Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till strategiska målsättningen 2 i Kommunplan 2022-2024 om effektiva och 
attraktiva kommunala verksamheter. I det strategiska målet beskrivs kommunens 
förbättringsarbete med utgångspunkt ur ett medborgarperspektiv men också mål om god 
ekonomisk hushållning där de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att byggnaden ingår i plan för rivningsfastigheter 
och de ekonomiska, samt byggnadsmässiga, förutsättningarna för ombyggnation i enlighet 
med motionärernas yrkande inte finns.

Underlag
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1. Motion av Fredrik Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående levande 
landsbygd.

2. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-13 § 82.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 105.
4. Kommunstyrelsen 2022-10-24 § 254.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen med hänvisning till att byggnaden ingår i plan för rivningsfastigheter 
och de ekonomiska, samt byggnadsmässiga, förutsättningarna för ombyggnation i enlighet 
med motionärernas yrkande inte finns.
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2022-11-07
Ärenden: § 114 - § 127

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  §  120  §  §  § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Kjell Hansson M F

Lars Alriksson M N X

Benny Blom M F

Eva Alriksson M N X

Eilert Martinsson M N X

Marina Eriksson M F

Kurt Kalla M N X

Monika Nordvall Hedström M F

Mikael Lundberg M N X

Per Wahlström M F

Sandra Eriksson M N X

Birgitta Larsson S N X

Johannes Sundelin S N X

Maria Åhlén S N X

Magnus Johansson S N X

Lena Lindberg, kl.10:00-12:15 §§ 113-118 S N

Tomas Junkka S N X

Anna Burman S N X

Stefan Kostenniemi S N X

Gerd Siverhall S N X

Lena Sjötoft V N X

Roger Waara V N X

Jeanette Wäppling V N X

Karl-Erik Taivalsaari V N X

Comfact Signature Referensnummer: 1484215



2 

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2022-11-07
Ärenden: § 114 - § 127

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  §  120  §  §  § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Henrik Ölvebo MP N X

Jenny Johansson Jänkänpää MP N X

Paulus Kuoljok MP N X

Stefan Ovrell MP N X

Mattias Liinanki MP N X

Eric Palmqvist SD N X

Mia Feldenius SD N X

Rory Blom SD F

Tom Boman SD N X

Olena Liashenko SD N X

Margareta Henricsson SJVP N X

ERSÄTTARE

Kjell Sundvall, ersätter Kjell Hansson                    M T X

Bengt Flyckt, ersätter Benny Blom M T X

Daniel Söderberg, ersätter Marina Eriksson M T X

Dick Sundström, ersätter Monika Nordvall 
Hedström, kl.10:00-12:15 §§ 113-118

M T

Anders Sjölund, ersätter Per Wahlström M T X

Maria Isaksson, ersätter Monika Nordvall 
Hedström, kl.13:15-15:00 §§ 119-127

M T X

Rami Besaiso, ersätter Lena Lindberg, 
kl.13:15-15:00 §§ 119-127

S T X

Gunnel Eriksson S F

Ulf Normark S N
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Datum: 2022-11-07
Ärenden: § 114 - § 127

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  §  120  §  §  § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Marie Johansson S N

Rolf Häggqvist S N
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2022-11-07
Ärenden: § 114 - § 127

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 120  §  §   § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
Iris Dimitri    V F

Johannes Reinfors V F

Dagmar Nyman MP N

Peter Knekta MP N

Paulina Koskenniemi MP F

Peter Rytiniemi, ersätter Rory Blom SD T X

Leif Andersson SD F

Viktor Liashenko SD N

Nicklas Johansson SJVP N

Harold Meza Chavez SJVP N

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

16 19
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