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Isaac Tham, nämndsekreterare, §§ 162–229
Christer Nordmark, ordförande, Gällivare kommuns revisorer, 163
Dan Johansson, tf. förvaltningschef, samhällsbyggnads- och teknik-
förvaltningen, § 164

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf § 162 - 
§ 229 

Ordförande
________________________
Gerd Siverhall

Justerande

Justerande

________________________
Lena Sjötoft

________________________
Eva Alriksson
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Innehållsförteckning

§ 162 7
Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning

§ 163 8
Information från revisorerna

§ 164 9
Information om samhällsomvandlingen

§ 165 10
Utvärdering av omorganisation

§ 166 13
Organisationsförändring på stöd- och utvecklingsförvaltningen

§ 167 16
Gemensam överförmyndarnämnd för Gällivare, Jokkmokk och Pajala

§ 168 20
Val av överförmyndarnämnden, 2023-2026

§ 169 22
Val av ersättare till miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2023-2026

§ 170 23
Taxa för avgift förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg

§ 171 24
Taxa för uthyrning av skollokaler

§ 172 26
Taxa för plan och bygglov

§ 173 28
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service

§ 174 30
Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service

§ 175 31
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken

§ 176 32
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

§ 177 33
Taxa för avlastning-korttidsvård
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§ 178 35
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården

§ 179 37
Taxa för färdtjänst

§ 180 38
Taxa för förbrukningsartiklar

§ 181 40
Taxa för kost

§ 182 42
Taxa för medboende
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Taxa för trygghetslarm

§ 184 45
Taxa för vård- och omsorgsavgift
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Taxa för kost socialt stöd

§ 186 48
Taxa för hemtjänst

§ 187 49
Taxa för fritidsanläggningar 2023

§ 188 51
Taxa för allmänna vatten- och avfallsanläggningar

§ 189 52
Taxa för ansökningsavgifter och transportdispenser

§ 190 53
Taxa för Kavahedens avfallsanläggning 2023

§ 191 55
Taxa för bredband

§ 192 57
Taxa för felparkeringsavgifter 2023

§ 193 58
Taxa för renhållning 2023

§ 194 60
Taxa för planbesked 2023
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§ 195 61
Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 2023

§ 196 63
Taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunen

§ 197 64
Taxa för tömning av fettavskiljare 2023

§ 198 66
Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner 2023

§ 199 68
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023

§ 200 70
Taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2023

§ 201 72
Taxa för timparkering och laddning av elfordon 2023

§ 202 75
Taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2023

§ 203 77
Taxa för Pensionärsservice 2023

§ 204 78
Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd

§ 205 80
Reglemente för kommunstyrelsen

§ 206 82
Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

§ 207 83
Reglemente för överförmyndarnämnden

§ 208 85
Reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden

§ 209 86
Reglemente för socialnämnden

§ 210 87
Arvodesreglemente för Gällivare kommun 2023-2026

§ 211 91
Föreskrift för behandling av personuppgifter
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§ 212 92
Sammanträdesplan 2023

§ 213 94
Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant till Gällivare Energi AB, 
2023-2027

§ 214 96
Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant till Matlaget i Gällivare 
AB,  2023-2027

§ 215 98
Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant till TOP Bostäder AB, 
2023-2027

§ 216 100
Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant till Dundret Gällivare 
Fjällanläggning AB, 2023-2027

§ 217 102
Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant till Gojan 1 & 14 AB, 
2023-2027

§ 218 104
Val av ägarrepresentant till Inera AB, 2023-2026

§ 219 105
Val av revisor till Folkets Hus-förening, Gällivare, 2023-2027

§ 220 106
Val av revisor till Folkets Hus-förening, Hakkas, 2023-2027

§ 221 107
Val av revisor till Folkets Hus-förening, Killingi, 2023-2027

§ 222 108
Val av revisor till Folkets Hus-förening Nattavaara, 2023-2027

§ 223 109
Val av revisor till Folkets Hus-förening Skaulo/Puoltikasvaara, 2023-2027

§ 224 110
Val av revisor till Folkets Hus-förening Ullatti, 2023-2027

§ 225 111
Val av revisor till Sällskapet Länkarna, 2023-2027

§ 226 112
Delgivningar
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§ 227 113
Motioner

§ 228 114
Interpellationer

§ 229 115
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående 
mörkläggning av"Levande landsbygd"
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§ 162

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning
Dnr KS/2022:7

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen med följande förändring;

att ändra ordningen för ärendena 6-8 till att bli enligt nedan;

P6 - Gemensam överförmyndarnämnd för Gällivare, Jokkmokk och Pajala,

P7 - Val av överförmyndarnämnden 2023-2026,

P8 - Val av ersättare till miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 163

Information från revisorerna
Dnr KS/2022:8, KS/2022:608

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

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

Underlag
1. Revisionens rapport avseende granskningen av underhållet i kommunens fastigheter.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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§ 164

Information om samhällsomvandlingen
Dnr KS/2022:9

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

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

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

Dan Johansson, tf. förvaltningschef, informerar om:

- Detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 2
- Detaljplan för centrala Malmberget etapp 1
- Vägmästaren
- Wassara 11
- Gladan
- Nuolajärvi
- BRF Sjöparken
- Bryggeribacken
- Småhustomter Nuolajärvi
- Arkitekttävling Repisvaara södra
- Projektgenomgång
- Is- och evenemangsarenan
- Ersättning Älvens förskola
- Sarkasvaara reningsverk
- Säkra skolvägar
- Repisvaara skola/förskola
- Ekonomi
- Verksamhetslokaler
- Infrastruktur
- Detaljplaner.

1. Presentation.
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§ 165

Utvärdering av omorganisation
Dnr KS/2021:792

Kommunfullmäktige beslutar

att genomföra fördjupad utredning avseende samverkan mellan Ungdoms-, fritids- och 
kulturförvaltningen och Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, som genomförs 2023,

att komplettera utvärderingen med fördjupad utredning av den politiska organisationen 
inför nästa mandatperiod. Den fördjupade utvärderingen ska innehålla intervjuer med alla 
gruppledare från partier och presidier. Utvärderingen ska vara genomförd till hösten 2024.

Reservation
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Kurt Kalla (M), 
Mikael Lundberg (M), Sandra Eriksson (M), Kjell Sundvall (M), Daniel Söderberg (M), 
Anders Sjölund (M), Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD), Tom Boman 
(SD) och Leif Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Från och med 1 januari 2019 infördes en utvecklad politisk organisation och i april samma 
år beslutades om ny tjänsteorganisation. Förvaltningsgruppen gav kvalitetsgruppen att i 
samverkan med personalavdelningen genomföra en utvärdering av omorganisationen. 

Rapporten identifierar följande förbättringar:

 Tillhörigheten för park ses över. Ett förslag som framkommit både i enkäter och 
intervjuer är att sammanföra park med teknikavdelningen, enhet gata inom 
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen för att bättre nyttja resurserna och 
arbeta effektivare. Park skulle då kunna organiseras under samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen och flyttas från ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen. 
Samarbetet mellan fritid och Samhällsbyggnad och teknikförvaltningen bör också 
struktureras upp så att ansvar, gränsdragning och samarbete tydliggörs i 
gemensamma frågor såsom drift och underhåll.

• Starta arbete med att kartlägga, förbättra och bygga upp effektiva kvalitetssäkrade 
processer inom SoU och SAMT såsom exempelvis fastighetsprocessen, nämnds-
processen.

 Kvalitetssäkra målstyrningskedjan i alla led. Starta ett systematiskt och strukturerat 
arbetssätt för målstyrning och uppföljning i förvaltningschefsgruppen så att en 
övergripande prioritering och handlingsplan framtas med utgångspunkt från 
kommun-styrelsens verksamhetsplan. Den kommuniceras sedan till förvaltningarnas 
och de kommunalägda bolagens arbete med sina handlingsplaner. 
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Detta arbetssätt tydliggör gemensamma prioriterade områden att ta hänsyn till. 
Involvera kommunala bolag i hela målstyrningsprocessen.

 Kvalitetssäkra efterlevnaden av internkontrollplan. Verkställigheten av politiskt 
fattade beslut bör struktureras och följas upp på ett effektivare sätt än idag. 

• Samverkan mellan förvaltningar behöver förbättras för att nå kommunens 
målsättningar. Samarbetet mellan UFK och SAMT bör struktureras upp så att ansvar, 
gränsdragning och samarbete tydliggörs i gemensamma frågor såsom drift och 
underhåll.

 Översyn av delegationsordningarna för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
utskott för att klargöra roller, ansvar, mandat och arbetssätt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 21 december att ärendet lämnas utan eget 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 5 december.

Ekonomiska konsekvenser
Utvärderingens resultat och förslag till beslut avser bidra till ökad ekonomisk effektivitet. 

Konsekvenser för barn och unga
Utvärderingens resultat avser förbättra verksamheterna i kommunen och således gynna 
alla medborgare. Konsekvenserna för barn och unga bedöms därför bli positiva. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Utvärderingen avser att bidra till målsättningen att våra kommunala verksamheter är 
effektiva och attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att genomföra fördjupad utredning avseende samverkan mellan Ungdoms-, fritids- och 
kulturförvaltningen och Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, som genomförs 2023,

att komplettera utvärderingen med fördjupad utredning av den politiska organisationen 
inför nästa mandatperiod. Den fördjupade utvärderingen ska innehålla intervjuer med alla 
gruppledare från partier och presidier. Utvärderingen ska vara genomförd till hösten 2024.

Underlag
1. Rapport Utvärdering av genomförs omorganisation 2019 inkl bilagor. 
2. Bildspel Presentation av rapport till politiken.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 137.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 298.

Comfact Signature Referensnummer: 1518111



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  12  (117)

2022-12-19
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lena Sjötoft (V) och Stefan Ovrell (MP), 
Lars Alriksson (M), Eric Palmqvist (SD), Mattias Liinanki (MP) och Eva Alriksson (M) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag
           
att genomföra fördjupad utredning avseende samverkan mellan Ungdoms-, fritids- och 
kulturförvaltningen och Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, som genomförs 2023,

att komplettera utvärderingen med fördjupad utredning av den politiska organisationen 
inför nästa mandatperiod. Den fördjupade utvärderingen ska innehålla intervjuer med alla 
gruppledare från partier och presidier. Utvärderingen ska vara genomförd till hösten 2024.

Tilläggsyrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och Eva Alriksson (M)

att gata och park förs ihop,

att utredningen behandlar frågan om att göra en organisationsförändring så kommun-
styrelsens strategiska uppdrag förtydligas. Detta innebär att delar av kommunstyrelsens 
tunga driftsuppdrag kan utför av annan,

att resultatet av utredningen är klar i tid för att kunna möjliggöra en 
organisationsövergång 1 januari 2024.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. tilläggsyrkande 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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§ 166

Organisationsförändring på stöd- och utvecklingsförvaltningen
Dnr KS/2022:633

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för alkoholhandläggare med 507 tkr från 
stöd- och utvecklingsförvaltningen, ansvar 15501 verksamhet 9239 till miljö-, bygg och 
räddningsförvaltningen,

att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för utredare för tillsyn av 
alkohol, folköl och tobak från socialförvaltningen, ansvar 701 verksamhet 7010, till miljö-, 
bygg- och räddningsförvaltningen med 540 tkr.

Reservation
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Kurt Kalla (M), 
Mikael Lundberg (M), Sandra Eriksson (M), Kjell Sundvall (M), Daniel Söderberg (M), 
Anders Sjölund (M), Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD), Tom Boman 
(SD) och Leif Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
För att bättre arbeta med yttre och inre effektivitet utifrån kravställning om produktivitet, 
kostnadseffektivitet, kvalitet, service och samverkan så avser stöd och 
utvecklingsförvaltningen göra en organisationsförändring. 

Med anledning av förslag om organisationsförändring inom stöd- och 
utvecklingsförvaltningen (SoU), socialförvaltningen (Soc) och miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen (MBR) föreligger behov av flytt av budgetmedel. 
Organisationsförändring där omflyttning av medel behöver göras rör tjänster inom SoU, 
alkoholhandläggare, och inom Soc, utredare med tillsyn av alkohol, folköl och tobak, som i 
förslaget flyttas till MBR. Organisationsförändringen görs gällande utifrån att båda 
tjänsterna innehar myndighetsutövning varpå funktionerna genom placering inom MBR 
kommer till sin rätta mer än inom befintliga placeringar. Med anledning av detta behöver 
flytt av medel för respektive tjänst inom SoU och Soc göras till MBR. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-05 att godkänna organisationsförändring inom Stöd 
och utvecklingsavdelningen och att en utvärdering av organisationsförändringen sker 
senast Q3 2024.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-05 att nedanstående att-satser som beslutats av 
kommunfullmäktige återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde 12 december för 
komplettering av socialnämndens, kommunstyrelsens samt miljö-bygg- och 
räddningsnämndens reglementen;
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att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för alkoholhandläggare med 507 tkr från 
stöd- och utvecklingsförvaltningen, ansvar 15501 verksamhet 9239 till miljö-, bygg och 
räddningsförvaltningen,

att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för utredare med 40 tkr för tillsyn av 
alkohol, folköl och tobak från socialförvaltningen, ansvar 701 verksamhet 7010, till miljö-, 
bygg- och räddningsförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför överföring av befintliga budgetmedel mellan förvaltningar. Förslag 
till beslut medför inga ökade kostnader utan hanteras utifrån fördelade ramanslag. 

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 1 där medborgarnas behov nämns som utgångpunkt i arbetet 
inom verksamheterna.
Våra verksamheter är effektiva och attraktiva Våra medarbetare är stolta, engagerade, 
kompetenta och ansvarstagande. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för alkoholhandläggare med 507 tkr från 
stöd- och utvecklingsförvaltningen, ansvar 15501 verksamhet 9239 till miljö-, bygg och 
räddningsförvaltningen,

att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för utredare för tillsyn av 
alkohol, folköl och tobak från socialförvaltningen, ansvar 701 verksamhet 7010, till miljö-, 
bygg- och räddningsförvaltningen med samma belopp som i dag finns på socialnämnden.

Underlag 
1. Power Point presentation av organisationsförändringen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 138.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 299.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-12 § 376.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Lena Sjötoft (V)

att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för alkoholhandläggare med 507 tkr från 
stöd- och utvecklingsförvaltningen, ansvar 15501 verksamhet 9239 till miljö-, bygg och 
räddningsförvaltningen,
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att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för utredare för tillsyn av 
alkohol, folköl och tobak från socialförvaltningen, ansvar 701 verksamhet 7010, till miljö-, 
bygg- och räddningsförvaltningen med 540 tkr.

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

att godkänna organisationsförändringen med följande förändringar;

att alkoholhandläggare blir kvar under stöd och utveckling,

att inom personalavdelningen avveckla 1,5 tjänst integration och bosättning,

att flytta 0,5 tjänst integration tillbaka till socialnämnden,
 
att under nämnd- och utredningsavdelningen avveckla 1,0 integrationsstrateg.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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§ 167

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

Kommunfullmäktige beslutar

att Gällivare kommun ingår i gemensam överförmyndarnämnd i samverkan med Jokkmokk 
och Pajala kommun med start 2023-01-01 under förutsättning att de nämnda 
samverkanskommunerna fattar likvärdiga beslut om att ingå i samverkan, 

att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd,

att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, 

att personella och ekonomiska medel överförs till värdkommun utifrån framtagen 
fördelningsnyckel, 

att uppmana värdkommunen att arbeta för att det snarast tillsätts en enhetschef för 
arbetet med att samordna arbetet hos kommunernas tjänsteorganisationer, 

att utvärdering av den gemensamma överförmyndarnämnden utförs samt överlämnas till 
beslut i respektive kommun under 2026,

att fortsätta utreda fördelningsnyckeln.

Reservation
Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Sandra Eriksson (M), Benny Blom (M), Marina 
Eriksson (M), Kurt Kalla (M) Mikael Lundberg (M), Kjell Sundvall (M), Daniel Söderberg (M), 
Anders Sjölund (M), Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD) Tom Boman 
(SD) och Leif Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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. Respektive kommun behåller närvaron av överförmynderi-
verksamheten. 
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En gemensam överförmyndarnämnd bär med sig möjlighet till ökad rättssäkerhet, 
kvalitets- och kompetenssäkring med förutsättningar för minskade sårbarheter inom 
verksamhetsområdet. Kiruna kommun föreslogs initialt vara värdkommun för den 
gemensamma överförmyndarnämnden. Under hösten har kommunfullmäktige i Jokkmokk, 
2022-10-31 
§ 65, och Pajala, 2022-10-31 § 77, beslutat ingå i samverkan medan kommunfullmäktige i 
Kiruna, 2022-11-14 § 122, beslutat avstå samverkan. 

Kommunfullmäktige återremitterade 2022-11-07 § 120 ärendet att upptas vid 
kommunfullmäktige 2022-11-28 med en tydligare risk- och konsekvensanalys om Gällivare 
kommun ej inför gemensam överförmyndarnämnd då den saknas i underlaget. 
Kommunfullmäktige har därefter vid sammanträde 2022-11-28 § 157 återremitterat 
ärendet för att genomföra en risk- och konsekvensanalys med förslaget att Gällivare 
kommun ska vara värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden och den 
underställda förvaltningen. Ärendet upptas åter vid kommunfullmäktige 2022-12-19 med 
de begärda kompletteringarna samt förslag till beslut om Gällivare kommun som 
värdkommun för gemensam överförmyndarnämnd. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför en omfördelning i budget gällande överförmynderiverksamhet, då 
kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel. Fördelningsnyckel är baserad på framtagen 
fördelningsnyckel inom Lapplands kommunalförbund. 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.

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 ingår i gemensam överförmyndarnämnd i samverkan med Jokkmokk 
och Pajala kommun med start 2023-01-01 under förutsättning att de nämnda 
samverkanskommunerna fattar likvärdiga beslut om att ingå i samverkan, 

att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd,

att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, 
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att personella och ekonomiska medel överförs till värdkommun utifrån framtagen 
fördelningsnyckel, 

att uppmana värdkommunen att arbeta för att det snarast tillsätts en enhetschef för 
med att samordna arbetet hos kommunernas tjänsteorganisationer, 

att utvärdering av den gemensamma överförmyndarnämnden utförs samt överlämnas till 
beslut i respektive kommun under 2026,

att fortsätta utreda fördelningsnyckeln.

Underlag
1. Utredning Samverkan överförmyndarnämnd. 
2. Avtal gemensam överförmyndarnämnd.
3. Reglemente gemensam överförmyndarnämnd. 
4. Budgetförslag gemensam överförmyndarnämnd, 2022-05-13.
5. Överförmyndarnämndens protokoll 2022-09-20 § 25.
6. Risk- och konsekvensanalys gemensam överförmyndarnämnd, 2022-10-11. 
7. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-07 § 120. 
8. Riskbedömning gemensam överförmyndarnämnd, 2022-11-11.
9. Kommunfullmäktige Jokkmokks protokoll 2022-10-31 § 65. 
10. Kommunfullmäktige Pajalas protokoll 2022-10-31 § 77. 
11. Kommunfullmäktige Kirunas protokoll 2022-11-14 § 122.
12. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 157. 
13. Risk- och konsekvensanalys gemensam överförmyndarnämnd, 2022-12-01.
14. Riskbedömning gemensam överförmyndarnämnd, Gällivare värdkommun 2022-12-01. 
15. Avtal gemensam överförmyndarnämnd, Gällivare värdkommun.
16. Reglemente gemensam överförmyndarnämnd, Gällivare värdkommun. 
17. Budgetförslag gemensam överförmyndarnämnd.
18. Kommunstyrelsen 2022-12-12 § 372.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Lena Sjötoft (V) och Birgitta Larsson (S) i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag

att Gällivare kommun ingår i gemensam överförmyndarnämnd i samverkan med Jokkmokk 
och Pajala kommun med start 2023-01-01 under förutsättning att de nämnda 
samverkanskommunerna fattar likvärdiga beslut om att ingå i samverkan, 

att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd,

att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, 

att personella och ekonomiska medel överförs till värdkommun utifrån framtagen 
fördelningsnyckel, 
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att uppmana värdkommunen att arbeta för att det snarast tillsätts en enhetschef för 
arbetet med att samordna arbetet hos kommunernas tjänsteorganisationer, 

att utvärdering av den gemensamma överförmyndarnämnden utförs samt överlämnas till 
beslut i respektive kommun under 2026,

att fortsätta utreda fördelningsnyckeln.

Erik Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att avslå förslaget i sin helhet.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Mattias Liinankis m.fl. förslag mot Eric Palmqvists m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-fullmäktige 
beslutat i enlighet med Mattias Liinankis m.fl. förslag.
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§ 168

Val av överförmyndarnämnden, 2023-2026
Dnr KS/2022:669

Kommunfullmäktige besluta

att till ledamöter välja;

Roland Nirlén (S)
Sven Holmqvist (S), Jokkmokk
Anita Sköld (M), Pajala

att till ordförande välja Roland Nirlén (S)

att till vice ordförande välja Sven Holmqvist (S)

Deltar ej vid beslut
Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom (SD), Tom Boman (SD), Leif Andersson 
(SD), Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M), Kjell Sundvall (M), Marina 
Eriksson (M), Kurt Kalla (M), Daniel Söderberg (M), Mikael Lundberg (M), Anders Sjölund 
(M) och Sandra Eriksson (M) deltar ej i beslutet.

Moderaterna deltar inte i beslut med anledning av att valberedningsmötet inte utlystes på 
rätt sätt samt att övriga kommunerna inte ännu tagit beslut om gemensam 
överförmyndarnämnd, än mindre om ledamöter i en gemensam överförmyndarnämnd.

Ajournering
Kl. 13:28-14:20.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av överförmyndarnämnden, 2023-2026. Tre (3) ledamöter och tre (3) 
ersättare, varav en (1) ordförande och en (1) vice ordförande 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
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3 S/MP/V 9

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige beslutar

att till ledamöter välja;

Roland Nirlén (S)
Sven Holmqvist (S), Jokkmokk
Anita Sköld (M), Pajala

att till ordförande välja Roland Nirlén (S)

att till vice ordförande välja Sven Holmqvist (S)

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2022-11-16 §6.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 33.
3. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-19 § 42.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V) i enlighet med 
kommunfullmäktiges valberednings förslag

att till ledamöter välja;

Roland Nirlén (S)
Sven Holmqvist (S), Jokkmokk
Anita Sköld (M), Pajala

att till ordförande välja Roland Nirlén (S)

att till vice ordförande välja Sven Holmqvist (S)
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§ 169

Val av ersättare till miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2023-2026
Dnr KS/2022:665

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Anna Lundqvist (MP) till ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden 
2023–2026.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av vakant ersättarplats.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att välja Anna Lundqvist (MP) till ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden 
2023–2026.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar

att välja Anna Lundqvist (MP) till ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden 
2023–2026.
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§ 170

Taxa för avgift förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg
Dnr KS/2022:142

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Barn- och 
utbildningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2023

Taxan styrs i huvudsak av ett nationellt regelverk för statsbidrag för maxtaxa. Inkomst-
taket för maxtaxan ändras varje år enligt Skolverkets rekommendationer.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål och kommunplans-
direktiv.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet Våra verksamheter är effektiva och 
attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2023.

Underlag
1. Tillämpningsanvisningar för maxtaxan 2023.
2. Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-08 § 184.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 329.
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§ 171

Taxa för uthyrning av skollokaler
Dnr KS/2022:143

Kommunfullmäktige beslutar

att första att-satsen stryks,

att i övrigt anta taxan för uthyrning av skollokaler.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Barn- och 
Utbildningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för uthyrning av skollokaler

Taxa för uthyrning av skollokaler har räknats upp med 6 %, vilket är i enlighet med 
Sveriges Kommuner och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023.

Taxa för övernattning föreslås från och med 2023 endast gälla föreningsverksamhet. Delen 
av taxan för övernattning avseende allmänhet och företag föreslås utgå.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär intäkter. Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges 
mål och kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet Våra verksamheter är effektiva och 
attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att möjligheten för allmänheten och företag tas bort, 

att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2023.

Underlag
1. Taxa för uthyrning av skollokaler.
2. Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-08 § 185.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 330.
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Yrkande
Lena Sjötoft (V) yrkar med instämmande av Jenny Johansson Jänkänpää (MP)

att första att-satsen stryks,

att i övrigt anta taxan för uthyrning av skollokaler.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lena Sjötofts m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lena 
Sjötofts m.fl. förslag.
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§ 172

Taxa för plan och bygglov
Dnr KS/2022:154

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för plan- och bygglov 2023

att taxa för plan- och bygglov 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde: 
 
Taxa för plan- och bygglov 2023

Taxebelopp justeras utifrån SCB:s prisbasbelopp för 2023 (6% enligt pkv), justeringar 
föreslås för:

 Färdig taxa för kungörelse i lokaltidning
 Tätare intervall i grannehörande ex. 1-2 st, 3-5 st m.m.
 Rivningslov innehållande flera objekt så bör varje objekt behandlas enskilt 

eller så införs tätare spann. I dagsläget är det ett spann på 250-999 m2, det 
blir en felaktig prisbild när kostnaden för att riva en villa blir samma som fyra 
villor om det behandlas som en ansökan samt att kulturhistorisk och 
bevarandevärde bör beaktas i prisbilden.

 Avslag skall debiteras till 50% av kostnaden för ett beviljat bygglov
 För tidsbegränsade bygglov föreslås en höjning från 50% till 75% av 

permanent dito.
 För fritidshus föreslås en mer realistisk prissättning om små 20-39 m2, mellan 

40-79 m2 och stora 80-129m2 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och 
kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för plan- och bygglov 2023

att taxa för plan- och bygglov 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Underlag
1. Taxa för plan och bygglov 2023.
2. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-11-22 § 141. 
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 331.
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§ 173

Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service
Dnr KS/2022:155

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2023

att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

att taxan för räddningstjänsten extern teknisk service 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:

Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service.

Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service höjs med 6 % vilket grundar sig på 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2023. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och 
kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2023

att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

att taxan för räddningstjänsten extern teknisk service 2023 träder i kraft 2023-01-01.
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Underlag
1. Förslag Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2023.
2. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-11-22 § 147.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 332.
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§ 174

Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service
Dnr KS/2022:156

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2023

att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

att taxan för räddningstjänsten intern teknisk service 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:

Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2023

Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2023 som är 6%.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och 
kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2023

att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

att taxan för räddningstjänsten intern teknisk service 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Underlag
1. Förslag Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2023.
2. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-11-22 § 146.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 333.
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§ 175

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken
Dnr KS/2022:157

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2023, samt

att taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2023. 

Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2022 som är 6 % .

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och 
kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2023, samt

att taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Underlag
1. Taxa 2022.
2. Jämförelsedokument 2022 och 2023.
3. Taxa 2023.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-11-22 § 144.
5. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 334.
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§ 176

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
Dnr KS/2022:158

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2023,

att taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2023, träder i kraft 
2023-01-01. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2023

Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 6 %.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och 
kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2023,

att taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2023, träder i kraft 
2023-01-01. 

Underlag
1. Taxa 2023.
2. Jämförelse.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-11-22 § 142.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 335.
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§ 177

Taxa för avlastning-korttidsvård
Dnr KS/2022:173

Kommunfullmäktige beslutar

att anta nytt förslag taxa för avlastning- korttidsvård 2023.

Ärendebeskrivning
Ändring av tidigare förslag beslutad 2022-04-21 Sn § 68. Kommunfullmäktige har att fatta 
beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:
 
Taxa för avlastning-korttidsvård 

Socialnämndens förslag är att följa förändringarna för avgifter gällande kost och 
förbrukningsartiklar enligt dessa taxors förslag. Det vill säga en höjning enligt taxa för kost 
och förbrukningsartiklar enligt år 2023.

att dygnsavgift för avlastning-korttidsvård följer maxtaxa för innevarande år 2023.

Att avgift för tvätt räknas upp med 6% vilket är i enlighet med Sveriges Kommuner och 
Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
(Se underlag 2) ). Beloppen avrundas uppåt till närmast följande helt krontal.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. Kommunens intäkt för avlastning-korttidsvård ökar i enlighet med 
PKV. 
Brukarens avgift för avlastning- korttidsvård ökar med motsvarande.

Konsekvenser för barn och unga
Medför inga konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet: Våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för avlastning- korttidsvård 2023.

Underlag
1. Förslag taxa för avlastning-korttidsvård 2023 (Ny).
2. Prisindex kommunal verksamhet oktober 2022.
3. Taxa för avlastning-korttidsvård 2023 (beslutad).
4. Socialnämnden 2022-11-21 § 154.
5. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 336.
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§ 178

Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården
Dnr KS/2022:174

Kommunfullmäktige beslutar

att anta nytt förslag taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2023.

Ärendebeskrivning
Ändring av tidigare förslag beslutad 2022-04-21 Sn § 66. Kommunfullmäktige har att fatta 
beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:
 
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården har räknats upp med 6% vilket är i enlighet 
med Sveriges Kommuner och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 
2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
(Se underlag 2). Beloppen avrundas uppåt till närmast följande helt krontal. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. Kommunens intäkt för den kommunaliserade hemsjukvården ökar i 
enlighet med PKV. Brukarens avgift för den kommunaliserade hemsjukvården ökar med 
motsvarande.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet: Våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2023.
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Underlag
1. Förslag taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2023 (Ny).
2. Prisindex kommunal verksamhet oktober 2022.
3. Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2023 (beslutad).
4. Socialnämnden 2022-11-21 § 153.
5. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 337.
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§ 179

Taxa för färdtjänst
Dnr KS/2022:175

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för färdtjänst 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden 
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde: Taxa för 
färdtjänst. I samband med att man gett Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 
uppdraget att ansvara för färdtjänsten i sin helhet innebär det att kommunfullmäktige skall 
ta beslut om eventuella avvikelser från kollektivtrafikmyndighetes taxebeslut. Gällivare 
kommun har möjlighet att göra ”tillköp” genom att bl.a. subventionera egenavgiften som 
t.ex. att ha en egen taxa.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget är upprättad enlighet med Regionala kollektivtrafiksmyndighetens taxebeslut. 
Egenavgiften för färdtjänst grundar sig på enkelbiljett priset på buss +75%.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för färdtjänst 2023.

Underlag
1. Förslag taxa för färdtjänst 2023 (Ny).
2. Egenavgift för färdtjänst Länstrafiken.
3. Jämförelse färdtjänsttaxa.
4. Taxa för färdtjänst 2023 (beslutad).
5. Socialnämnden 2022-11-21 § 160.
6. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 338.

Comfact Signature Referensnummer: 1518111



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  38  (117)

2022-12-19
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 180

Taxa för förbrukningsartiklar
Dnr KS/2022:176

Kommunfullmäktige beslutar

att höja taxan med 50 kr/mån från 350 kr till 400 kr/mån för 2023,

att höja taxan för medboende med 50 kr/mån från 250 kr till 300 kr, samt

att kostnad för madrass är oförändrat 1650 kr för 2023.

Reservation 
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M), Kjell Sundvall (M), Marina Eriksson 
(M), Kurt Kalla (M), Daniel Söderberg (M), Mikael Lundberg (M), Anders Sjölund (M), Maria 
Isaksson (M) och Sandra Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.

Socialförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för förbrukningsartiklar 2023.
Förslag på förändring är höjning av avgiften för förbrukningsartiklar med 50 kr/mån. Detta 
utifrån en omvärldsanalys av andra kommuners taxor för förbrukningsartiklar som visar att 
Gällivare kommun har en låg avgift för förbrukningsartiklar jämfört med andra kommuner 
samt den stora prisökning som blivit på engångshandskar utifrån pandemin.

Standardmadrass beställs via kommunen till en avgift om 1650 kr.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats.

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja taxan med 50 kr/mån från 350 kr till 400 kr/mån för 2023,

att höja taxan för medboende med 50 kr/mån från 250 kr till 300 kr, samt

att kostnad för madrass är oförändrat 1650 kr för 2023.

Underlag
1. Förslag Taxa för förbrukningsartiklar 2023 (Ny).
2. Taxa för förbrukningsartiklar 2023 (beslutad).
3. Socialnämnden 2022-11-21 § 156.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 339.

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

att höja taxan med 50 kr/mån från 350 kr till 400 kr/mån för 2023,

att höja taxan för medboende med 50 kr/mån från 250 kr till 300 kr, samt

att kostnad för madrass är oförändrat 1650 kr för 2023.

Lars Alriksson (M) yrkar

att höja taxan med 50 kr/mån från 350 kr till 400 kr/mån för 2023,

att höja taxan för medboende med 50 kr/mån från 250 kr till 300 kr, samt

att kostnad för madrass är oförändrat 1650 kr för 2023,

att taxa för förbrukningsartiklar tas endast ut om brukaren valt kommunens erbjudande 
om förbrukningsartiklar.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Johannes Sundelins förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Johannes Sundelins förslag.
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§ 181

Taxa för kost
Dnr KS/2022:177

Kommunfullmäktige beslutar

att anta nytt förslag taxa för kost 2023.

Ärendebeskrivning
Ändring av tidigare förslag beslutad 2022-04-21 Sn § 72. Kommunfullmäktige har att 
fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:
 
Taxa för kost har räknats upp med 6% vilket är i enlighet med Sveriges Kommuner och 
Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
(Se underlag 2).

Socialnämnden beslutade 2022-11-21 att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-05.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. Kommunens intäkt för kost ökar i enlighet med PKV. Brukarens 
avgift för kost ökar med motsvarande.

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga finns inom korttidsverksamhet LSS. Konsekvens ökad kostnad för måltid vid 
vistelse.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet: Våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för kost 2023.
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Underlag
1. Förslag taxa för kost 2023 (Ny).
2. Prisindex kommunal verksamhet oktober 2022.
3. Taxa för kost 2023 (beslutad).
4. Socialnämnden 2022-11-21 § 158.
5. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 340.
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§ 182

Taxa för medboende
Dnr KS/2022:178

Kommunfullmäktige beslutar

att anta nytt förslag taxa för medboende 2023.

Ärendebeskrivning
Ändring av tidigare förslag beslutad 2022-04-21 Sn § 71. Kommunfullmäktige har att 
fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:
 
Taxa för medboende har räknats upp med 6% vilket är i enlighet med Sveriges Kommuner 
och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
(Se underlag 2). Beloppen avrundas uppåt till närmast följande helt krontal.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. Kommunens intäkt för medboende ökar i enlighet med PKV. 
Brukarens avgift för medboende ökar med motsvarande.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet: Våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för medboende 2023.

Underlag
1. Förslag taxa för medboende 2023 (Ny).
2. Prisindex kommunal verksamhet oktober 2022.
3. Taxa för medboende 2023 (beslutad).
4. Socialnämnden 2022-11-21 § 157.
5. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 341.

Comfact Signature Referensnummer: 1518111



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  43  (117)

2022-12-19
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 183

Taxa för trygghetslarm
Dnr KS/2022:179

Kommunfullmäktige beslutar

att anta nytt förslag taxa för trygghetslarm 2023.

Reservation 
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M), Kjell Sundvall (M), Marina Eriksson 
(M), Kurt Kalla (M), Daniel Söderberg (M), Mikael Lundberg (M), Anders Sjölund (M), Maria 
Isaksson (M), Sandra Eriksson (M), Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom 
(SD), Tom Boman (SD) och Leif Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Ändring av tidigare förslag beslutad 2022-04-21 Sn § 66. 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:

Taxa för trygghetslarm har räknats upp med 6% vilket är i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
(Se underlag 2). Beloppen avrundas uppåt till närmast följande helt krontal. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. Kommunens intäkt för trygghetslarm ökar i enlighet med PKV. 
Brukarens 
avgift för trygghetslarm ökar med motsvarande. 

Konsekvenser för barn och unga 
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats. 

Koppling till kommunens strategiska mål 
Ärendet har koppling till det strategiska målet: Våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för trygghetslarm 2023. 

Underlag
1. Förslag taxa trygghetslarm 2023 (Ny).
2. Prisindex kommunal verksamhet oktober 2022.
3. Taxa trygghetslarm 2023 (beslutad).
4. Socialnämnden 2022-11-21 § 152.
5. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 342.

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

att anta nytt förslag taxa för trygghetslarm 2023.

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

att inte ta ut någon taxa för installation av trygghetslarm,

att i övrigt anta taxan.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Johannes Sundelins förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Johannes Sundelins förslag.
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§ 184

Taxa för vård- och omsorgsavgift
Dnr KS/2022:180

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för vård och omsorgsavgift för år 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:

Taxa för vård och omsorgsavgift för år 2023

Socialförvaltningen föreslår ingen förändring i taxa för vård och omsorgsavgift.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats.

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för vård och omsorgsavgift för år 2023.

Underlag
1. Förslag taxa för vård och omsorgsavgift år 2023 (Ny).
2. Taxa för vård och omsorgsavgift år 2023 (beslutad).
3. Socialnämnden 2022-11-21 § 155.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 343.
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§ 185

Taxa för kost socialt stöd
Dnr KS/2022:181

Kommunfullmäktige beslutar

att anta nytt förslag taxa för kost socialt stöd 2023.

Ärendebeskrivning
Ändring av tidigare förslag beslutad 2022-04-21 Sn § 72. Kommunfullmäktige har att fatta 
beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:
 
Taxa för kost inom socialt stöd har räknats upp med 6% vilket är i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023. 

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla 
(Se underlag 2). Beloppet avrundas uppåt till närmast följande helt krontal.

Socialnämnden beslutade 2022-11-21 att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-05.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. Kommunens intäkt för kost ökar i enlighet med PKV. Brukarens 
avgift för kost ökar med motsvarande.

Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser för barn och unga, verksamhetens målgrupp är vuxna över 18 år.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet: Våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för kost socialt stöd 2023.
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Underlag
1. Förslag taxa för kost socialt stöd 2023 (Ny).
2. Prisindex kommunal verksamhet oktober 2022.
3. Taxa för kost socialt stöd 2023 (beslutad).
4. Socialnämnden 2022-11-21 § 159.
5. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 344.
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§ 186

Taxa för hemtjänst
Dnr KS/2022:182

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för hemtjänst 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden 
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde: 

Taxa för hemtjänst år 2023. 

Taxa för hemtjänst beräknas procentuellt utifrån maxtaxan och följer således höjningen av 
maxtaxan.

Socialförvaltningen föreslår ingen justering av taxa för hemtjänst. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär ingen ekonomisk konsekvens.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats.

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för hemtjänst 2023.
 
Underlag

1. Förslag taxa för hemtjänst år 2023 (Ny).
2. Taxa för hemtjänst år 2023 (beslutad).
3. Socialnämnden 2022-11-21 § 151.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 345.
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§ 187

Taxa för fritidsanläggningar 2023
Dnr KS/2022:186

Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreslagen taxa för fritidsanläggningar för 2023,

att anta att skoltaxorna ska baseras på faktisk driftskostnad per timma i hyrda 
fritidslokaler.  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Ungdom-, fritid- 
och kulturförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa gällande fritidsanläggningar.

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet och önskat att förvaltningen beräknar om 
taxorna med hänsyn till inflationen. Förvaltningen har uppräknat taxorna med 6 procent 
som är inflationens beräknade påverkan på förvaltningens driftskostnader. 

Skolverksamheterna betalar faktiskt kostnad per hyrd timma. Denna beräkning och 
debitering sker med interndebitering.

Ekonomiska konsekvenser
Taxan syftar till att täcka delar av de kostnader som förvaltningen har för drift och 
upplåtelse av fritidsanläggningarna, så som internhyra, drift och bemanning och värdskap 
anpassat till respektive verksamhet. Intäktsbortfallet för 18–19 åringar bedöms som 
marginellt, inte mist eftersom vi kan attrahera fler besök när åldersgruppen får lägre taxa.

Konsekvenser för barn och unga
Taxan är utformad för att barn och unga ska få så låga avgifter som möjligt, avgift tas 
därför endast från 8 år och uppåt och är särskilt subventionerad till och med 20 år då 
ungdomar först vid denna ålder kan förväntas ha en egen inkomst. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Mål 1 våra medborgare är stolta engagerade och trivs - genom att ta ut en taxa, men 
subventionera den, kan vi tillhandahålla anläggningar som skapar stolthet, engagemang 
och trivsel.

Mål 2 våra verksamheter är effektiva och attraktiva – genom att ta ut en viss taxa kan vi 
tillhandahålla service samtidigt som vi använder skattemedlen effektivt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen taxa för fritidsanläggningar för 2023,
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att anta att skoltaxorna ska baseras på faktisk driftskostnad per timma i hyrda 
fritidslokaler.  

Underlag
1. Nya Taxor för fritidsanläggningar 2023.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-11-15 § 98.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 346.
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§ 188

Taxa för allmänna vatten- och avfallsanläggningar
Dnr KS/2022:160

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till VA-taxan 2023, samt

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
VA-taxan består av två delar, anläggnings- och brukningsavgift.

Anläggningsavgiften
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som debiteras fastighetsägaren vid ny- och 
tillbyggnad. Höjning föreslås med 8 % för 2023.

Brukningsavgiften
Den fasta avgiften är mätar- och lägenhetsavgift och den rörliga avgiften är förbrukad kbm 
renvatten. Höjning föreslås med 6 % för 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Taxan är beräknad på 100 % täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till VA-taxan 2023, samt

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Underlag
1. Förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
2. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2022.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 193.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 347.
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§ 189

Taxa för ansökningsavgifter och transportdispenser
Dnr KS/2022:161

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa transportdispenser 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till taxa för
transportdispenser 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär höjning av ansökningsavgifter för transportdispenser som höjs 
med 10 % för att uppnå högre täckningsgrad.

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och
effektiva verksamheter. Det strategiska målet gör koppling till god ekonomisk hushållning
som innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och
ändamålsenligt. Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas
med hög produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör
kommunens kvalitet och service. att anta taxa transportdispenser 2023.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa transportdispenser 2023.

Underlag
1. Förslag Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 194.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 348.
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§ 190

Taxa för Kavahedens avfallsanläggning 2023
Dnr KS/2022:162

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning
Avfall som uppkommer i verksamheter, så kallat verksamhetsavfall, tas emot av 
Kavahedens avfallsanläggning. Kostnader för mottagning, behandling och hantering 
måste täcka kostnaderna som kommunen har. I många fall har nya lagkrav och högre 
miljökrav medför högre kostnader för oss och därmed måste avgifterna höjas. Ärende 
gällande taxa för avgift på Kavahedens avfallsanläggning har upprättats för avgift för år 
2023.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för det aktuella avfallsslaget ska täckas av mottagningsavgiften för Kavahedens 
avfallsanläggning. För att täcka verksamhetens kostnader föreslås höjning på vissa 
avfallsfraktioner eller tjänster. Höjning föreslås även för osorterat verksamhetsavfall på 
grund av lagändring om utsortering av bygg- och rivningsavfall som innebär att den som 
producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut avfallet i åtminstone sex fraktioner, 
förvara dem skilda från annat avfall även under transport. Höjningen ska styra mot bättre 
sortering och därmed minska mängderna osorterat som kommer till avfallsanläggningen.

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 
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Underlag
1. Förslag till Kavahedens avfallsanläggning taxa 2023.
2. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2022.
3. Jämförelse.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 195.
5. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 349.
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§ 191

Taxa för bredband
Dnr KS/2022:163

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättad taxa för bredbandsrelaterade avgifter 2023, 

att taxan gäller från och med 1 januari 2023, samt

att se över taxan till 2024.

Ärendebeskrivning
I KF 2019-12-09 § 230 beslutades om införande av taxor för bredbandsrelaterade avgifter. 
Dessa taxor behöver nu fastställas för 2023. Taxan avser avgifter för aktivering av 
anslutning till Gällivare kommuns bredbandsnät, överlåtelseavgift, nätavgift och arbete 
som utförs av bredbandstekniker. Taxan för bredbandsrelaterade avgifter föreslås vara 
oförändrad för år 2023. 

Ekonomiska konsekvenser
Dessa taxor är i linje med den ekonomiska modell för fiberutbyggnaden som antogs i KF 
2016-05-23 § 120. Taxan föreslås vara oförändrad för år 2023 och innebär inga förändrade 
ekonomiska konsekvenser att ta ställning till. Taxan följer budgeterade medel för 
kostnadstäckning.  

Konsekvenser för barn och unga
Bredbandsutbyggnaden generellt förväntas ha mycket positiva effekter för barn och unga. 

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för bredbandsrelaterade avgifter 2023, 

att taxan gäller från och med 1 januari 2023, samt

att se över taxan till 2024.
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Underlag
1. Förslag - Taxor för bredbandsrelaterade avgifter 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 196.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 350.
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§ 192

Taxa för felparkeringsavgifter 2023
Dnr KS/2022:164

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för felparkeringsavgifter 2023, med ändring i punkt 5 där taxan ska vara 
1300 kr.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen har upprättat förslag för taxa för 
parkeringsavgifter 2023.

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutade 2022-11-17 att till 
kommunstyrelsen lämna ärendet utan eget förslag till beslut.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär höjning av samtliga felparkeringstaxor som höjs med 10% för att 
uppnå högre täckningsgrad.

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för felparkeringsavgifter 2023, med ändring i punkt 5 där taxan ska vara 
1300 kr.

Underlag
1. Förslag Taxa för felparkeringsavgifter 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 197.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 351.
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§ 193

Taxa för renhållning 2023
Dnr KS/2022:165

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av 
avfall i kommunen som faller under kommunens ansvar enligt 15 kapitel miljöbalken. Att 
samla in avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll är en del av kommunens 
avfallsansvar. Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att 
avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Kommunen 
måste då upprätta en avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala 
avfallsansvaret.

Ekonomiska konsekvenser
Med föreslagen taxa uppnås 100 % täckningsgrad. Taxan är beräknad utifrån upprättat 
avtal med entreprenören som utför tömningarna. Höjningar av taxan föreslås med 6 %, 
vilket innebär till exempel för en villa med normal tömningsfrekvens om 203 kr. 
Verksamheten har fått ökade kostnader främst på grund av ökade transport- och 
drivmedelskostnader.

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet medför inga negativa konsekvenser för barn och unga. Barn och ungas åsikter har 
därmed inte inhämtats.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till Kommunplan 2021 - 2023, kommunfullmäktiges beslut 2020-06-08 § 86, 
och strategisk målsättning 2 gällande attraktiva och effektiva verksamheter. Det 
strategiska målet gör koppling till god ekonomisk hushållning som innebär att de 
kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas med hög 
produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör kommunens 
kvalitet och service. Koppling görs även till strategisk målsättning 4 där återvinning och 
bortskaffande av avfall är en del av en långsiktigt hållbar livsstil utifrån ambition om 
minskad miljö- och - för samhället och dess medborgare. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Underlag
1. Förslag till renhållningstaxa 2023.
2. Renhållningstaxa 2022.
3. Jämförelse.
4. Kommunstyrelsen samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 198.
5. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 352.
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§ 194

Taxa för planbesked 2023
Dnr KS/2022:166

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för planbesked.

Ärendebeskrivning
Taxa för planbesked 2023 ska fortsatt gälla enligt den taxa som tidigare finns framtagen 
av samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen diarienummer KS/2021:167. Taxan för 
planbesked räknas fram genom ett förbestämt antal milliprisbasbelopp beroende på hur 
avancerad åtgärden är. Prisbasbeloppen ändras årligen för att följa inflationen.

Ekonomiska konsekvenser
Enligt förslag till taxa.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Skapar förutsättning för en god ekonomisk hushållning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för planbesked.

Underlag
1. Taxa för planbesked.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 199.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 353.
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§ 195

Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 2023
Dnr KS/2022:167

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättad taxa för 2023, 

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande 
av avfall i kommunen, något som faller under kommunens ansvar enligt 15 kapitel 
Miljöbalken. Att samla in slam från slamavskiljare och klosettvatten från slutna tankar är 
en del av kommunens avfallsansvar. Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad. 
Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för 
avfallshanteringen. Kommunen har att upprätta en avfallstaxa med avgifter för de tjänster 
som ingår i det kommunala 
avfallsansvaret. Förslag till taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 2023 
har upprättats.

Ekonomiska konsekvenser
Med föreslagen taxa uppnås 100 % täckningsgrad. Taxan är beräknad utifrån upprättat 
avtal med entreprenören som utför tömningarna. Höjningar av taxan föreslås med 6 %, 
vilket innebär en höjning om 11kr för tömning av en slamavskiljare på 3 m3. 
Extratömningar föreslås höjas med 12 %, vilket innebär en höjning om 496 kr för 
extratömning av en slamavskiljare på 3 m3

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2023, 

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
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Underlag
1. Nytt förslag till slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2023. 
2. Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 2022.
3. Jämförelse.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 200.
5. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 354.
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§ 196

Taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunen
Dnr KS/2022:168

Kommunfullmäktige beslutar

att avsluta taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunens huvudmannaskap 
2023.

Ärendebeskrivning
Nya regler inom avfallsområdet har medfört ändringar. Att samla in och behandla latrin, 
slam och andra fraktioner från enskilda avlopp är en del av kommunens avfallsansvar 
(15 kap. 20 § miljöbalken). Dessa fraktioner räknas inte som kommunalt avfall (15 kap. 
3 § miljöbalken), men ingår ändå i det kommunala ansvaret för att säkerställa en säker 
hantering. Kommunen ansvarar för enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade 
för högst 25 personekvivalenter, denna taxa har upprättats enbart för stora Sjöfallets 
avloppsreningsverk som är större än 25 personekvivalenter vilket inte är kommunens 
ansvar något mer och därmed behöver inte taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför 
kommuners huvudmannaskap upprättas.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

Koppling till kommunens strategiska mål
Förslaget saknar koppling till kommunens strategiska mål.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avsluta taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunens huvudmannaskap 
2023.

Underlag
1. Förslag taxa 2023.
2. Taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunalt huvudmannaskap 

2022.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 201.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 355.
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§ 197

Taxa för tömning av fettavskiljare 2023
Dnr KS/2022:169

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande 
av avfall i kommunen, något som faller under kommunens ansvar enligt 15 kapitel 
miljöbalken. Att samla in fett från fettavskiljare är en del av kommunens avfallsansvar. 
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka 
kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Kommunen måste då upprätta en 
avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret. Förslag 
till taxa för tömning fettavskiljare 2023 har upprättats.

Ekonomiska konsekvenser
Med föreslagen taxa uppnås 100 % täckningsgrad. Taxan är beräknad utifrån upprättat 
avtal med entreprenören som utför tömningarna. Ingen höjning föreslås.

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
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Underlag
1. Förslag till taxa för tömning av fettavskiljare 2023. 
2. Taxa för tömning av fettavskiljare 2022.
3. Jämförelse.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 202.
5. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 356.
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§ 198

Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner 2023
Dnr KS/2022:170

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxan i sin helhet.

Ärendebeskrivning
För att täcka kostnader som kommunen har avseende tillståndsgivning av ansökningar om 
schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) och uppföljning av dessa ska sökande 
betala avgifter i enlighet med taxa om schakttillstånd och trafikanordningsplaner.
Denna taxa avser även att styra arbetena till att utföras den tid på året när det är som 
mest skonsamt för gatans livslängd. 

I det fall utförare av arbeten som kräver schakttillstånd och trafikanordningsplan brister i 
säkerhet, inte följer föreskrifter eller villkor i tillstånd har kommunen möjlighet att utfärda 
sanktionsavgifter enligt denna taxa. Taxan föreslås gälla omgående.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär höjning av schakttillstånd och trafikanordningsplaner som höjs 
med 10 % för att uppnå högre täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut har inga negativa konsekvenser för barn och unga. Taxan och föreskrifter 
om schakttillstånd och trafikanordningsplaner bedöms öka säkerheten för medborgaren, 
vilket innefattar barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och 
effektiva verksamheter. I enlighet med kommunplanen har ärendet hanterats med 
utgångspunkt ur medborgarperspektiv. Verksamheterna ska kvalitetssäkras, lagar och 
förordningar ska följas och medborgarna ska få god service i rätt tid, till rätt kostnad 
utifrån behov. 
Vidare i samma strategiska mål görs koppling till god ekonomisk hushållning som innebär 
att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas med hög 
produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör kommunens 
kvalitet och service.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxan i sin helhet.
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Underlag
1. Förslag taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 203. 
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 357.
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§ 199

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023
Dnr KS/2022:171

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxan i sin helhet.

Ärendebeskrivning
Taxan för upplåtelse av offentlig plats syftar till att minska påverkan för medborgarnas 
intressen i och med arbeten och dess arbetsområden. När offentlig plats behöver användas 
för annat ändamål än vad den är planerad för görs ansökan om tillstånd hos 
polismyndigheten. Begreppet offentlig plats avser bland annat vägar, gator, gångbanor, 
cykelvägar, torg, grönområden och parker. Stöd för kommunernas rätt att yttra sig i 
tillståndsärenden och att meddela villkor för upplåtelser finns i Ordningslagen (1993:1617). 
Polistillstånd krävs inte om offentlig plats tas i anspråk endast tillfälligt, i obetydlig 
omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. 

Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, 
m.m. Kommunen har rätt att ta ut en avgift med belopp som kan anses skäligt med 
hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader 
med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. Kommunen har rätt att ta ut 
avgift först när polistillstånd har lämnats.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär höjning av samtliga taxor för upplåtelse av offentlig plats som 
höjs med 10 % för att uppnå högre täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut har inga negativa konsekvenser för barn och unga. Taxan och regleringen 
av upplåtelsen för offentlig plats bedöms öka säkerheten för medborgaren, vilket innefattar 
barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och 
effektiva verksamheter. I enlighet med kommunplanen har ärendet hanterats med 
utgångspunkt ur medborgarperspektiv. Verksamheterna ska kvalitetssäkras, lagar och 
förordningar ska följas och medborgarna ska få god service i rätt tid, till rätt kostnad 
utifrån behov. 
Vidare i samma strategiska mål görs koppling till god ekonomisk hushållning som innebär 
att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas med hög 
produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör kommunens 
kvalitet och service.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxan i sin helhet.

Underlag
1. Förslag taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023. 
2. Kommunstyrelsen samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 204.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 358.
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§ 200

Taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2023
Dnr KS/2022:640

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet återremitteras med anledning av att det inte har gått ut någon enkät till 
handlarna som redovisats i kommunfullmäktige och beslutet är av största vikt för 
handlarna i centrum.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Samhällsbyggnads- 
och teknikförvaltningen har upprättat förslag för taxa för parkeringsavgifter 2023.

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2023,

att beslutet börjar gälla 1 september 2023.

Underlag
1. Förslag till taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2023.
2. Jämförelse, förslag taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2022.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 205.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 359.
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Yrkande
Eva Alriksson (M) yrkar

att ärendet återremitteras med anledning av att det inte har gått ut någon enkät till 
handlarna som redovisats i kommunfullmäktige och beslutet är av största vikt för 
handlarna i centrum.

Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Magnus Johansson (S) i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag

att anta taxa för felparkeringsavgifter 2023, med ändring i punkt 5 där taxan ska vara 
1300 kr.

Eric Palmqvist (SD) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Margareta 
Henricsson (SJVP)

att avslå taxa för felparkeringsavgifter i Gällivare centrum 2023.

Propositionsordning 
Ordförande meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, 
om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut mot att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

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

Votering verkställs medelst upprop.

Omröstningsresultat
Ja: 18

Nej: 17

Frånvarande: 0

De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige genom minoritetsåterremiss beslutat enligt Eva 
Alrikssons yrkanden om att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.

Votering 
Voteringslista bilägges protokollet.
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§ 201

Taxa för timparkering och laddning av elfordon 2023
Dnr KS/2022:641

Kommunfullmäktige beslutar

att första två timmarna ska vara avgiftsfria,

att taxan per timme sätts till 15 kronor,

att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget, samt

att anta förslag till taxa för laddning av elfordon.

Reservation
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Kurt Kalla (M), 
Mikael Lundberg (M), Sandra Eriksson (M), Kjell Sundvall (M), Daniel Söderberg (M), 
Anders Sjölund (M) Maria Isaksson (M), Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom 
(SD), Tom Boman (SD) och Leif Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnads och teknikförvaltningen föreslår höjningar av parkeringsavgifter samt 
energiavgifter för laddning av elfordon på grund av ökade elkostnader och driftkostnader 
av skolgaraget. Taxan har räknats upp med 6% enligt senaste prisindex för kommunal 
verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser uppstår i samband med införandet av parkeringsavgifter samt 
omskyltningskostnader. Eventuella ökade intäkter kvitteras mot avtal parkeringsbevakning 
och innebär inget överskott då det också ska finansiera parkeringsövervakning samt drift 
av biljettmaskiner.

Konsekvenser för barn och unga
Ökade avgifter kan komma att påverka de elever som parkerar sina fordon i skolgaraget 
och betalar enligt timtaxa.

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

att första två timmarna ska vara avgiftsfria,

att taxan per timme sätts till 15 kronor,

att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget, samt

att anta förslag till taxa för laddning av elfordon.

Underlag
1. Nytt förslag till taxa.
2. Jämförelse.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 206.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 360.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att första två timmarna ska vara avgiftsfria,

att taxan per timme sätts till 15 kronor,

att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget, samt

att anta förslag till taxa för laddning av elfordon.

Lars Alriksson (M) yrkar

att timtidstaxan utgår för alla timmar i skolgaraget,

att taxan per timme sätts till 15 kr för parkering i skolgaraget,

att taxan för laddning är 3:20 kr /kWh,

att förändringar av taxan delegeras till kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskott och ska följa prisutvecklingen på orten så att osund konkurrens ej uppstår.

Eric Palmqvist (SD) yrkar 

att avgiften för korttidsparkering fastställs till 13 kronor/timme, avgiften gäller alla veckans 
dagar och dygnet runt,

att de med månadskort som gäller vardagar mellan 07.00-17.00 skall betala - övrig tid 
enligt gällande taxa, 13 kronor/timme,
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att avgift för laddning av elfordon i skolgaraget, fastställs till 3,20 kronor per kWh samt 
parkeringsavgift 13 kronor/timme,

att avgift för laddning av elfordon på övriga kommunala laddstationer fastställs till 3,20 
kronor per kWh,

att möjlighet till långtidsparkering, exempelvis vecko- eller veckoslutsparkering och taxa 
för detta ska utredas,

att förändringar av taxan för laddning delegeras till kommunstyrelsens samhällsplanerings- 
och teknikutskott och ska följa prisutvecklingen på orten så att osund konkurrens ej 
uppstår.

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar

Enligt Mattias Liinankis förslag

Enligt Lars Alrikssons förslag

Enligt Eric Palmqvists förslag

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Mattias Liinankis förslag.
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§ 202

Taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2023
Dnr KS/2022:147

Kommunfullmäktige beslutar

att anta;

Kategori                                       Ökning       Nytt pris
 

Årskort barn, ungdomar                   0 kr            0 kr
Årskort Seniorer  95 kr 1000 kr
Årskort vuxna  160 kr 1700 kr
Halvårskort barn, ungdomar      0 kr 0 kr
Halvårskort seniorer  65 kr 650 kr
Halvårskort Vuxna    100 kr 1050 kr

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-28 § 28 att justering av biljettpriser för 
tätortstrafiken skall årligen följa Länstrafiken i Norrbottens AB:s justering av biljettpriser, 
förutom när det gäller priset för årskort som Gällivare kommun fastställer. Länstrafiken har 
inte genomfört eller aviserat någon höjning av biljettpriset för 2023 i dagsläget. 
Länstrafiken prislista gäller från 2022-01-01 tillsvidare.

Kategori                                       Ökning       Nytt pris
 

Årskort barn, ungdomar                   0 kr            0 kr
Årskort Seniorer  95 kr 980 kr
Årskort vuxna  160 kr 1680 kr
Halvårskort barn, ungdomar      0 kr 0 kr
Halvårskort seniorer  65 kr 640 kr
Halvårskort Vuxna    100 kr 1040 kr

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats med hänsyn till den höga inflationen för att täcka del av 
kostnadsökningarna. Förslaget genererar en höjning med ca 10 % på biljettpriserna.  

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta;

Kategori                                       Ökning       Nytt pris
 

Årskort barn, ungdomar                   0 kr            0 kr
Årskort Seniorer  95 kr 1000 kr
Årskort vuxna  160 kr 1700 kr
Halvårskort barn, ungdomar      0 kr 0 kr
Halvårskort seniorer  65 kr 650 kr
Halvårskort Vuxna    100 kr 1050 kr

Underlag
1. Jämförelse av taxa för tätortstrafiken 2023.
2. Föreskrift.
3. Länstrafikens prislista för enkelpris och rabattkort.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 207.
5. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 361.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta;

Kategori                                       Ökning       Nytt pris
 

Årskort barn, ungdomar                   0 kr            0 kr
Årskort Seniorer  95 kr 1000 kr
Årskort vuxna  160 kr 1700 kr
Halvårskort barn, ungdomar      0 kr 0 kr
Halvårskort seniorer  65 kr 650 kr
Halvårskort Vuxna    100 kr 1050 kr

   

Comfact Signature Referensnummer: 1518111



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  77  (117)

2022-12-19
  

 
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 203

Taxa för Pensionärsservice 2023
Dnr KS/2022:146

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för Pensionärsservice 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Taxorna för Pensionärsservice har tidigare höjts vartannat år. Anledningen till detta har 
varit att taxorna varit så låga att rekommenderad höjningsnivå hade inneburit höjning 
motsvarande ett par kronor. Höjningar vartannat år innebar att taxorna kunde höjas med 
jämna femkronor. Taxorna ligger nu på en nivå som motiverar motsvarande höjning varje 
år.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och 
kommunplansdirektiv.

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Våra medborgare ska känna sig trygga och trivas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Pensionärsservice 2023.

Underlag
1. Gällande Taxa för Pensionärsservice 2022.
2. Förslag till ny Taxa för Pensionärsservice 2023.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 153.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 362.
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§ 204

Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd
Dnr KS/2022:145

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2023.

Reservation
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Eva Alriksson (M), Marina Eriksson (M), Kurt Kalla (M), 
Mikael Lundberg (M), Sandra Eriksson (M), Kjell Sundvall (M), Anders Sjölund (M), Daniel 
Söderberg (M), Maria Isaksson (M), Eric Palmqvist (SD), Mia Feldenius (SD), Rory Blom 
(SD), Tom Boman (SD) och Leif Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Förslag till taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd har upprättats med en höjning 
av 6,0 %, för år 2023 vilket är i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) 2022-10-20. Summan avrundas till närmaste femtal.

Ekonomiska konsekvenser
En taxa för ansökningar och tillsyn bidrar till intäkter för Gällivare kommun.

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2023.

Underlag
1. Förslag taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2023.
2. Jämförelsedokument.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 154.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 363.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2023.
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Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD)

att lämna taxan oförändrad.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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§ 205

Reglemente för kommunstyrelsen
Dnr KS/2022:632

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för kommunstyrelsen med följande förändring;

§ 33 – Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommun-
styrelsens ledamöter en (1) ordförande och en (1) vice ordförande. Kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande skall vara kommunalråd.
Kommunalråden ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Arvode utgår i 
enlighet med arvodesreglementet för Gällivare kommun, fastställt av kommunfullmäktige,

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Ärendebeskrivning 
Med anledning av ny mandatperiod samt att gällande reglemente för kommunstyrelsen 
upphör att gälla 2022-12-31 har redaktionell översyn gjorts. Översynen har inte gjorts 
gällande förändringar annat än uppdatering av tidsperiod för reglementets giltighetstid. 
Reglementet upptas för beslut i kommunfullmäktige. 

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

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 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 anta reglemente för kommunstyrelsen med följande förändring;

§ 33 – Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommun-
styrelsens ledamöter en (1) ordförande och en (1) vice ordförande. Kommunstyrelsens 
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ordförande och vice ordförande skall vara kommunalråd.
Kommunalråden ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Arvode utgår i 
enlighet med arvodesreglementet för Gällivare kommun, fastställt av kommunfullmäktige,

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Underlag 
1. Gällande reglemente för kommunstyrelsen. 
2. Reglemente för kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-12 § 374. 

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Stefan Ovrell (MP)

att anta reglemente för kommunstyrelsen med följande förändring;

§ 33 – Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommun-
styrelsens ledamöter en (1) ordförande och en (1) vice ordförande. Kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande skall vara kommunalråd.
Kommunalråden ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Arvode utgår i 
enlighet med arvodesreglementet för Gällivare kommun, fastställt av kommunfullmäktige,

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  
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§ 206

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden
Dnr KS/2022:648

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för Barn- och utbildningsnämnden, 

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny mandatperiod samt att gällande reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden upphör att gälla 2022-12-31 har redaktionell översyn gjorts. 
Översynen 
har inte gjorts gällande förändringar annat än uppdatering av tidsperiod för reglementets 
giltighetstid. Reglementet upptas för beslut i kommunfullmäktige.

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

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 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 anta reglemente för Barn- och utbildningsnämnden, 

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Underlag
1. Gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
2. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 143.
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4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 366.
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§ 207

Reglemente för överförmyndarnämnden
Dnr KS/2022:643

Kommunfullmäktige beslutar

att reglementet utgår pga. bildandet av gemensam överförmyndarnämnd.

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny mandatperiod samt att gällande reglemente för 
Överförmyndarnämnden upphör att gälla 2022-12-31 har redaktionell översyn gjorts. 
Översynen har inte gjorts gällande förändringar annat än uppdatering av tidsperiod för 
reglementets giltighetstid. Reglementet upptas för beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-11-21 att se över reglemente för 
överförmyndarnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 
5 december utifrån förändrade förutsättningar med Gällivare som värdkommun för en 
eventuell gemensam överförmyndarnämnd.

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

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 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 reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q3 2023.

Underlag
1. Gällande reglemente för överförmyndarnämnden. 
2. Reglemente för överförmyndarnämnden.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 141.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 365.
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Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att reglementet utgår pga. bildandet av gemensam överförmyndarnämnd.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Maria 
Åhléns förslag.
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§ 208

Reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Dnr KS/2022:750

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för miljö-, bygg och räddningsnämnden, 

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny mandatperiod samt att gällande reglemente för Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden upphör att gälla 2022-12-31 har redaktionell översyn gjorts. Översynen 
har inte gjorts gällande förändringar annat än uppdatering av tidsperiod för reglementets 
giltighetstid. Reglementet upptas för beslut i kommunfullmäktige.

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

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 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 anta reglemente för miljö-, bygg och räddningsnämnden, 

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Underlag
1. Reglemente för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
2. Gällande reglemente för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-12 § 375.
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§ 209

Reglemente för socialnämnden
Dnr KS/2022:626

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för socialnämnden, 

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny mandatperiod samt att gällande reglemente för Socialnämnden 
upphör att gälla 2022-12-31 har redaktionell översyn gjorts. Översynen har inte gjorts 
gällande förändringar annat än uppdatering av tidsperiod för reglementets giltighetstid. 
Reglementet upptas för beslut i kommunfullmäktige. 

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

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 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 anta reglemente för socialnämnden, 

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Underlag 
1. Gällande reglemente för Socialnämnden.
2. Reglemente för Socialnämnden.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 142.
4. Kommunstyrelsen 2022-12-12 § 373.
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§ 210

Arvodesreglemente för Gällivare kommun 2023-2026
Dnr KS/2021:721

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet med anledning att undersöka lagligheten av att ge ersättning i 
form av ett arvode till företagare som har en icke styrkt inkomstförlust men utesluter 
pensionärer som grupp.

Jäv
Birgitta Larsson (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ajournering
Kl. 16:25-16:36.

Ärendebeskrivning
Stöd- och utvecklingsförvaltningen med representanter från nämnd- och 
utredningsavdelningen samt personalavdelningen har haft i uppdrag att revidera Gällivare 
kommuns arvodesreglemente för förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. 
Arbetsgruppen har bestått av tre tjänstepersoner och kommunfullmäktiges ordförande. 
Under första delen av 2022 tog arbetsgruppen fram ett förslag på reviderat 
arvodesreglemente med syfte att 
arvodesreglementet skulle vara tydligare att förstå. Det har funnits tolkningsutrymme vid 
hantering av frågeställningar gällande arvoden, tidsrapporteringar m.m. varav behov av 
revidering för att kvalitetssäkra hanteringen funnits. Arbetsgruppens förslag har under 
våren 2022 skickats på remiss till samtliga partier representerat i kommunfullmäktige. 
Efter remiss har möte skett med gruppledarna och/eller av respektive parti utsedd 
representant där revideringar delvis gjorts utifrån förslag från partierna. Ärendet har 
därefter lyfts från beredning då det fortsatt bedömts haft behov av översyn.

Under hösten 2022 har översyn av arvodesreglementet pågått där gruppledarna och/eller 
av respektive parti utsedd representant deltagit och lämnat synpunkter på 
arvodesreglemente. Arbetet har pågått under perioden september-november.

I arbetet med arvodesreglemente har tidigare form med externa bilagor omarbetats att nu 
ingå i ett samlingsdokument. Arvodesreglementet, samt underlag för arvodesberäkningar 
där summor för respektive uppdrag specificeras i form av ordförandearvoden, 
insynsarvoden m.m., överlämnas nu för beslut av kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden under mandatperioden 2019-2022 har utgått från 2019 års inkomstbasbelopp på 
64 400 kr vilket innebär en större höjning då det nya arvodesreglementet är uträknat 
utifrån 2023 års inkomstbasbelopp som är 74 300 kr. Ekonomiska konsekvenser redovisas i 
bilaga arvodesberäkning 2023.
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Konsekvenser för barn och unga
Förlag till beslut påverkar inte barn och unga, bedömningen är att demokratiskt valda 
politiker är positivt för samtliga medborgare. 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 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

under paragraf § 4 årsarvode besluta

att kommunfullmäktiges ordförande arvoderas med 100 procent av ibb/år
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 70 procent av ibb/år
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 40 procent av ibb/år,

att socialnämndens ordförande arvoderas med 250 procent av ibb/år 
socialnämndens 1:e vice ordförande 150 procent av ibb/år
socialnämndens 2:e vice ordförande 100 procent av ibb/år,

att barn- och utbildningsnämndens ordförande arvoderas med 225 procent av ibb/år
barn- och utbildningsnämndens vice ordförande 125 procent av ibb/år,

att miljö- bygg- och räddningsnämndens ordförande arvoderas med 100 procent av ibb/år
miljö- bygg- och räddningsnämndens vice ordförande 40 procent av ibb/år,

att kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts ordförande (ej 
heltidsarvoderad) arvoderas med 100 procent av ibb/år,

att kommunstyrelsens ungdoms- fritids- och kulturutskotts ordförande (ej 
heltidsarvoderad) arvoderas med 50 procent av ibb/år,

att överförmyndarnämndens ordförande arvoderas med 40 procent av ibb/år
överförmyndarnämnden vice ordförande 10 procent av ibb/år,

att valnämndens ordförande (valår) arvoderas med 40 procent av ibb/år
ordförande i kommunfullmäktiges valberedning (valår) 15 procent av ibb/år,

att ordförande i revisionen (exklusive kommunala bolag) arvoderas med 75 procent av 
ibb/år
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ledamot i revisionen (exklusive kommunala bolag) 25 procent av ibb/år,

att bolagens presidium arvoderas enligt följande procent av ibb/år 
ordförande TOP bostäder AB 150
vice ordförande TOP bostäder AB 80
ordförande Gällivare Energi AB 150
vice ordförande Gällivare Energi AB 80
ordförande Matlaget i Gällivare AB 100
vice ordförande Matlaget i Gällivare AB 50
ordförande Gällivare Dundret fjällanläggning AB 100
vice ordförande Gällivare Dundret fjällanläggning AB, 50

att kommunstyrelseledamot (ej heltidsarvoderad) arvoderas med 2 procent av ibb/månad,

att under paragraf § 8 arvoderas heltids förtroendeperson enligt följande
månadsarvode procent av ibb/månad
kommunstyrelsens ordförande 95 procent av ibb/månad 
kommunstyrelsens vice ordförande 85 procent av ibb/månad
Totalramen för kommunstyrelsens presidium är oavsett fördelning på antal personer 180 
procent.

att under § 9 socialnämndens beredskap besluta följande
beredskap socialnämnden 0,27 procent av ibb/dag under beredskapstid,
förrättningsarvode utbetalas per timme vid aktiv beredskapstjänstgöring under bered-
skapen,

att under § 11 insynsarvode besluta följande
insynspolitiker erhåller ett arvode om 15 procent av ibb/månad samt ett mandatstöd med 
2 procent av ibb per mandat och månad,

att för övrigt anta arvodesreglemente med tillhörande bilagor för Gällivare kommun 
2023-2026 med start 2023-01-01,

att arvodesreglemente för Gällivare kommun 2019-2022 upphör att gälla 2022-12-31,

att bilagor 6-7 till arvodesreglemente för Gällivare kommun, beslut av
kommunfullmäktige 2019-09-23 § 173, upphör att gälla,

att arvodesreglemente upptas till årlig översyn av stöd- och utvecklingsförvaltningens 
personalavdelning tillsammans med representanter från respektive parti representerat i 
kommunfullmäktige under mandatperioden 2023-2026 med start under första kvartalet 
2024.

Underlag
1. Arvodesreglemente för Gällivare kommun 2023-2026.
2. Arvodesreglemente för Gällivare kommun 2023-2026 bilagor 1-5.
3. Arvodesberäkning 2023.
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4. Nuvarande arvodesreglemente 2019-2022 samt bilagor.
5. Protokollsutdrag KF §173 2019-09-23.
6. Kommunstyrelsen 2022-12-12 § 371.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar

att återremittera ärendet med anledning att undersöka lagligheten av att ge ersättning i 
form av ett arvode till företagare som har en icke styrkt inkomstförlust men utesluter 
pensionärer som grupp.

Propositionsordning 
Ordförande meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, 
om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut mot att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

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

Votering verkställs medelst upprop.

Omröstningsresultat
Ja: 18

Nej: 17

Frånvarande: 0

De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige genom minoritetsåterremiss beslutat enligt Lars 
Alrikssons yrkanden om att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.

Votering 
Voteringslista bilägges protokollet.
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§ 211

Föreskrift för behandling av personuppgifter
Dnr KS/2022:294

Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreskrift för behandling av personuppgifter.

Ärendebeskrivning
Personuppgifter ska behandlas enligt de principer som fastställts i EU:s dataskydds-
förordning 2016/679 (GDPR) och gällande lagstiftning. Personuppgifter ska behandlas på 
lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Insamling av uppgifter ska 
ske för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och ska hållas skyddade mot 
obehörig åtkomst, förlust eller förstöring. Föreskrift för behandling av personuppgifter har 
tagits fram för Gällivare kommun och överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

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

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför positiva effekter för samtliga medborgare, inklusive barn och 
unga. Förslag att anta föreskrift medför att personuppgifter hanteras enligt fastställda 
principer.

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 anta föreskrift för behandling av personuppgifter.

Underlag
1. Förslag Föreskrift för behandling av personuppgifter.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 144.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 367.
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§ 212

Sammanträdesplan 2023
Dnr KS/2022:560

Kommunfullmäktige beslutar

att anta sammanträdesplanen med följande revideringar;

att scenariodag 2 döps om till KF och KS målstyrningsdag, samt att scenariodag 3 döps om 
till scenariodag 2,

att punkt 15 tas bort då verksamhetsplanerna tas under punkt 9 samt att numren efter 
punkt 15 justeras utifrån att den tas bort.

Ärendebeskrivning
Sammanträdesplanen för 2023 har planerats utifrån beslutad verksamhetsprocess, 
antagen av kommunstyrelsen 27 oktober 2014 § 191. Planen är utarbetad i samverkan 
med ekonomienheten och kvalitetsledare.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte påverka ekonomin 
utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader. Den ekonomiska konsekvensen av 
eventuella extra sammanträden kan ej beräknas i förväg.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige.

Underlag
1. Sammanträdesplan 2023.
2. Aktiviteter sammanträdesplan 2023.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 368.
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att anta sammanträdesplanen med följande revideringar;

att scenariodag 2 döps om till KF och KS målstyrningsdag, samt att scenariodag 3 döps om 
till scenariodag 2,

att punkt 15 tas bort då verksamhetsplanerna tas under punkt 9 samt att numren efter 
punkt 15 justeras utifrån att den tas bort.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Birgitta Larssons förslag.
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§ 213

Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant till Gällivare Energi AB, 2023-2027
Dnr KS/2022:738

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Christer Nordmark (M) till lekmannarevisor,

att utse Katinka Sundqvist Apelqvist (V) till lekmannarevisorssuppleant.

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

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Gällivare Energi AB som beslutades i kommunfullmäktige 3 oktober 
2022, står det under § 11 Revisorer, att för samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse, ska kommunfullmäktige i Gällivare kommun utse en lekmannarevisor och en 
lekmannarevisorssuppleant till Gällivare Energi AB för mandatperioden 2023–2027.

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att utse Christer Nordmark (M) till lekmannarevisor.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 28.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar 

att utse Christer Nordmark (M) till lekmannarevisor,

att utse Katinka Sundqvist Apelqvist (V) till lekmannarevisorssuppleant.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Maria Åhléns 
förslag.
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§ 214

Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant till Matlaget i Gällivare AB, 
2023-2027
Dnr KS/2022:739

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Katarina Nilsson (M) till lekmannarevisor,

att utse Lena Israelsson (S) till lekmannarevisorssuppleant.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Matlaget i Gällivare AB som beslutades i kommunfullmäktige 
3 oktober 2022, står det under § 11 Revisorer, att för samma mandatperiod som gäller för 
bolagets styrelse, ska kommunfullmäktige i Gällivare kommun utse en lekmannarevisor och 
en lekmannarevisorssuppleant till Matlaget i Gällivare AB för mandatperioden 2023-2027.

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att utse Katarina Nilsson (M) till lekmannarevisor.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 29.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar

att utse Katarina Nilsson (M) till lekmannarevisor,

att utse Lena Israelsson (S) till lekmannarevisorssuppleant.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Maria Åhléns 
förslag.
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§ 215

Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant till TOP Bostäder AB, 2023-2027
Dnr KS/2022:740

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Lena Israelsson (S) till lekmannarevisor,

att utse Katarina Nilsson (M) till lekmannarevisorssuppleant.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för TOP bostäder AB som beslutades i kommunfullmäktige 
3 oktober 2022, står det under § 11 Revisorer, att för samma mandatperiod som gäller för 
bolagets styrelse, ska kommunfullmäktige i Gällivare kommun utse en lekmannarevisor och 
en lekmannarevisorssuppleant till TOP bostäder AB för mandatperioden 2023-2027.

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att utse Lena Israelsson (S) till lekmannarevisor.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 30.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar 

att utse Lena Israelsson (S) till lekmannarevisor,

att utse Katarina Nilsson (M) till lekmannarevisorssuppleant.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Maria Åhléns 
förslag.
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§ 216

Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant till Dundret Gällivare 
Fjällanläggning AB, 2023-2027
Dnr KS/2022:741

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Bernt Nordgren (M) till lekmannarevisor,

att utse Katinka Sundqvist Apelqvist (V) till lekmannarevisorssuppleant.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB som beslutades i 
kommunfullmäktige 3 oktober 2022, står det under § 11 Revisorer, att för samma 
mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, ska kommunfullmäktige i Gällivare kommun 
utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant till Dundret Gällivare 
Fjällanläggning AB för mandatperioden 2023-2027.

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att utse Bernt Nordgren (M) till lekmannarevisor.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 31.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar

att utse Bernt Nordgren (M) till lekmannarevisor,

att utse Katinka Sundqvist Apelqvist (V) till lekmannarevisorssuppleant.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Maria Åhléns 
förslag.
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§ 217

Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant till Gojan 1 & 14 AB, 2023-2027
Dnr KS/2022:742

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Katinka Sundqvist Apelqvist (V) till lekmannarevisor,

att utse Christer Nordmark (M) till lekmannarevisorssuppleant.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Gojan 1 & 14 AB som beslutades i kommunfullmäktige 3 oktober 
2022, står det under § 11 Revisorer, att för samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse, ska kommunfullmäktige i Gällivare kommun utse en lekmannarevisor och en 
lekmannarevisorssuppleant till Gojan 1 & 14 AB för mandatperioden 2023-2027.

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att utse Katinka Sundqvist Apelqvist (V) till lekmannarevisor.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 32.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar

att utse Katinka Sundqvist Apelqvist (V) till lekmannarevisor,

att utse Christer Nordmark (M) till lekmannarevisorssuppleant.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Maria Åhléns 
förslag.
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§ 218

Val av ägarrepresentant till Inera AB, 2023-2026
Dnr KS/2022:686

Kommunfullmäktige beslutar

att till ägarrepresentant välja Magnus Ijäs, avdelningschef IT.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av en (1) ägarrepresentant till Inera AB, 2023–2026

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

Underlag
1. Kommunfullmäktige 2022-11-16 §24.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att till ägarrepresentant välja Magnus Ijäs, avdelningschef IT.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 34.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar i enlighet med 
kommunfullmäktiges valberednings förslag

att till ägarrepresentant välja Magnus Ijäs, avdelningschef IT.
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§ 219

Val av revisor till Folkets Hus-förening, Gällivare, 2023-2027
Dnr KS/2022:732

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Ann-Kristin Bergström (S) till lekmannarevisor.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av en revisor och en revisorsersättare till Folkets Hus-förening Gällivare, för 
mandatperioden 2023-2027.

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att välja Ann-Kristin Bergström (S) till lekmannarevisor.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 35.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar i enlighet med 
kommunfullmäktiges valberednings förslag

att välja Ann-Kristin Bergström (S) till lekmannarevisor.
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§ 220

Val av revisor till Folkets Hus-förening, Hakkas, 2023-2027
Dnr KS/2022:733

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Anna Burman (S) till lekmannarevisor.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av en revisor och en revisorsersättare till Folkets Hus-förening Hakkas, för 
mandatperioden 2023-2027.

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att välja Anna Burman (S) till lekmannarevisor.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 36.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar i enlighet med 
kommunfullmäktiges valberednings förslag

att välja Anna Burman (S) till lekmannarevisor.
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Utdragsbestyrkande

§ 221

Val av revisor till Folkets Hus-förening, Killingi, 2023-2027
Dnr KS/2022:734

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Ann-Kristin Bergström (S) till lekmannarevisor.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av en revisor och en revisorsersättare till Folkets Hus-förening Killingi, för 
mandatperioden 2023-2027.

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att välja Ann-Kristin Bergström (S) till lekmannarevisor.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 37.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar i enlighet med 
kommunfullmäktiges valberednings förslag

att välja Ann-Kristin Bergström (S) till lekmannarevisor.
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Utdragsbestyrkande

§ 222

Val av revisor till Folkets Hus-förening Nattavaara, 2023-2027
Dnr KS/2022:735

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Carina Engman (S) till lekmannarevisor.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av en revisor och en revisorsersättare till Folkets Hus-förening Nattavaara, 
för mandatperioden 2023-2027.

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att välja Carina Engman (S) till lekmannarevisor.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 38.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar i enlighet med 
kommunfullmäktiges valberednings förslag

att välja Carina Engman (S) till lekmannarevisor.
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Utdragsbestyrkande

§ 223

Val av revisor till Folkets Hus-förening Skaulo/Puoltikasvaara, 2023-2027
Dnr KS/2022:736

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Carina Engman (S) till lekmannarevisor.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av en revisor och en revisorsersättare till Folkets Hus-förening Skaulo-
Puoltikasvaara, för mandatperioden 2023-2027.

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att välja Carina Engman (S) till lekmannarevisor.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 39.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar i enlighet med 
kommunfullmäktiges valberednings förslag

att välja Carina Engman (S) till lekmannarevisor.
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§ 224

Val av revisor till Folkets Hus-förening Ullatti, 2023-2027
Dnr KS/2022:737

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Carina Engman (S) till lekmannarevisor.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av en revisor och en revisorsersättare till Folkets Hus-förening Ullatti, för 
mandatperioden 2023-2027.

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att välja Carina Engman (S) till lekmannarevisor.

Underlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07 § 40.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar i enlighet med 
kommunfullmäktiges valberednings förslag

att välja Carina Engman (S) till lekmannarevisor.
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§ 225

Val av revisor till Sällskapet Länkarna, 2023-2027
Dnr KS/2022:746

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Rolf Häggqvist (S) till lekmannarevisor.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av en revisor och en revisorsersättare till sällskapet Länkarna för mandat-
perioden 2023-2027. 

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

Kommunfullmäktiges valberedning beslutade 2022-12-07 att lämna valet utan eget förslag 
till beslut till kommunfullmäktiges sammanträde 19 december.

Yrkande
Maria Åhlén (S) kommunfullmäktiges valberednings ordförande yrkar

att välja Rolf Häggqvist (S) till lekmannarevisor.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Maria Åhléns 
förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 226

Delgivningar
Dnr KS/2022:10, KS/2022:144, KS/2022:159, KS/2022:183, KS/2022:745, KS/2022:773, 
KS/2022:187, KS/2022:188, KS/2022:189, KS/2022:190, KS/2022:172, KS/2022:148, 
KS/2022:150, KS/2022:151, KS/2022:152, KS/2022:149, KS/2022:754

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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Utdragsbestyrkande

§ 227

Motioner
Dnr KS/2022:12

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Anmälda motioner.

Vid kallelsens utskick föreligger inga anmälda motioner.

Vid dagens sammanträde lämnas följande motion in: 

Motion av Eric Palmqvist (SD), Lars Alriksson (M), Mia Feldenius (SD), Benny Blom (M), 
Rory Blom (SD), Eva Alriksson (M), Tom Boman (SD), Marina Eriksson (M), Leif Andersson 
(SD), Kurt Kalla (M), Mikael Lundberg (M), Sandra Eriksson (M), Kjell Sundvall (M), Daniel 
Söderberg (M), Anders Sjölund (M) och Nicklas Johansson (SJVP) – Angående avveckling 
av schemaläggningssystemet ARP.
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Utdragsbestyrkande

§ 228

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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Utdragsbestyrkande

§ 229

Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående mörkläggning av 
"Levande landsbygd"
Dnr KS/2022:241

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.   

Ärendebeskrivning
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående mörkläggning av 
"Levande landsbygd" har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-07 
§ 16. Motionärerna lyfter frågeställning gällande belysning på landsbygden inom Gällivare 
kommun och föreslår att genomföra en total översyn av nu gällande handlingsplan för 
belysning samt väg-/utebelysning på landsbygden samt att den reviderade handlingsplanen 
ska avse alla boende inom området oavsett ålder för att garantera ett tryggt liv. 

Handlingsplan för belysning antogs av Service- och tekniknämnden 2013-06-18 § 75 med 
bilagorna Riktlinje för nyanläggning/nedmontering av belysningspunkter och Riktlinje för 
nedsläckning av belysningspunkter. Under år 2019 har Gällivare kommun informerat om 
nedmonteringar samt överföringar av belysningspunkter där möjlighet finns för berörda att 
belysningsstolpar i landsbygden. Arbetet med nedmonteringar pågår i samverkan med 
Vattenfall där Gällivare kommun samförlägger med, och följer, Vattenfalls planering för 
nedmontering av nät. Möjlighet för medborgare att söka bidrag för kostnader vid 
nyanskaffning av allmän vägbelysning finns upptaget i riktlinje, där kommunen tar en 
kostnad om högst 50 000 kr för nyanskaffning av gatljus. 

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen arbetar i befintlig drift och i samtliga 
investeringar gällande infrastruktur med kontinuerligt utbyte samt uppbyggande av 
hållbara energieffektiva belysningslösningar. Med anledning av det arbete som pågått 
under ett par år, vilket är och har varit tids- samt kostnadsdrivande och där 
belysningspunkterna i många fall är undermåliga, bör samma inriktning i arbetet pågå 
under ytterligare period. När ombyggnation av nät på landsbygden är färdigställt finns 
anledning för Gällivare kommun att se över möjligheter till hållbara förnyade lösningar. 

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

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga varpå barn och 
ungas åsikter inte inhämtats. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till Kommunplanens strategiska mål 2 där följande står skrivet ”Gällivare 
kommun är till ytan en stor kommun och det är viktigt att även landsbygden präglas av 
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Utdragsbestyrkande

attraktivitet och god service. Kommunen ska aktivt stötta utvecklingsprojekt som 
underlättar vardagen och bidrar till ökad trivsel och livskvalitet på landsbygden.”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.   
Underlag

1. Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående mörkläggning 
av "Levande landsbygd".

2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 208.

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

att bifalla motionen.   
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2022-12-19
Ärenden: § 162 - § 229 

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 200  § 210  §  § 

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

Lars Alriksson M N X X

Benny Blom M N X X

Eva Alriksson M N X X

Eilert Martinsson M F

Marina Eriksson, kl. 10.00-16.45 §§ 162-210 M N X X

Kurt Kalla M N X X

Monika Nordvall Hedström M F

Mikael Lundberg M N X X

Per Wahlström M F

Sandra Eriksson M N X X

Birgitta Larsson, Jäv § 210 S N X

Johannes Sundelin, kl. 10.00-16.50 §§ 162-
212

S N X X

Maria Åhlén S N X X

Magnus Johansson S N X X

Lena Lindberg S N X X

Tomas Junkka S N X X

Anna Burman S N X X

Stefan Kostenniemi S N X X

Gerd Siverhall S N X X

Lena Sjötoft V N X X

Roger Waara V N X X

Jeanette Wäppling, kl.10.00-16.40 §§ 162-212 V N X X

Karl-Erik Taivalsaari V N X X
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2022-12-19
Ärenden: § 162 - § 229 

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 200  § 210  §  § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter

Henrik Ölvebo MP F

Jenny Johansson Jänkänpää MP N X X

Paulus Kuoljok, kl. 13.00-17.10 §§ 168-229 MP N X X

Stefan Ovrell, Jäv § 213 MP N X X

Mattias Liinanki MP N X X

Eric Palmqvist SD N X X

Mia Feldenius SD N X X

Rory Blom SD N X X

Tom Boman SD N X X

Olena Liashenko SD F

Margareta Henricsson SJVP N X X

ERSÄTTARE

Kjell Sundvall, ers. Eilert Martinsson M T X X

Bengt Flyckt M F

Daniel Söderberg, ers. Monika Nordvall 
Hedström

M T X X

Dick Sundström M F

Anders Sjölund, ers. Per Wahlström M T X X

Maria Isaksson, kl. 14.00-17.10 §§ 169–229. 
Ers. Kjell Hansson

M T X X

Rami Besaiso, ers. Birgitta Larsson § 210 S T X

Gunnel Eriksson S N
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2022-12-19
Ärenden: § 162 - § 229 

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 200  § 210  §  § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Ulf Normark S F

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2022-12-19
Ärenden: § 162 - § 229 

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 200  § 210  §   § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
Marie Johansson S N

Rolf Häggqvist S N

Iris Dimitri    V F

Johannes Reinfors V F

Dagmar Nyman  MP T X X

Peter Knekta MP T

Paulina Koskenniemi MP N

Peter Rytiniemi SD F

Leif Andersson SD T X X

Viktor Liashenko SD F

Nicklas Johansson SJVP N

Harold Meza Chavez SJVP F
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2022-12-19
Ärenden: § 162 - § 229 

N = Närvarande A = Avstår röst Omröstningar
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande  § 200  § 210  §   § 

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
OMRÖSTNINGSRESULTAT:

18 17 18 17
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