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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Ajournering

Kunskapshuset Björnen, 
Måndag 28 mars 2022 kl. 9:00 - 18:30

Kl. 12:05-13:00
Kl. 17:12-17:17, §§ 85-86

Utses att justera Nicklas Johansson

Justeringens plats 
och tid

Digitalt, onsdag 30 mars 2022, kl.9:00

Anslagstid 2022-03-31—2022-04-22 

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf §74 - §126 

Ordförande

Ordförande

________________________
Birgitta Larsson §§ 74-84, 87-126

______________________
Magnus Johansson §§ 85-86

Justerande
________________________
Nicklas Johansson
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Kommunstyrelsen

Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 3/28/2022

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Birgitta Larsson S 74-84, 87-
126 Jäv §§ 85-86

Vice 
ordförande Jeanette Wäppling V 74-84 09:00-14:50

2:e vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP

Ledamot Karl-Erik Taivalsaari V 74-126

Ledamot Magnus Johansson S 74-126 Ordförande §§ 85-86

Ledamot Maria Åhlén S

74-84, 87-
94, 98-
101, 103-
105

09:00-17:30 Jäv §§ 85-86

Ledamot Mats Rantapää S 74-84, 87 09:00-14:50

Ledamot Lars Alriksson M 74-126 Microsoft Teams

Ledamot Benny Blom M 74-126

Ledamot Eric Palmqvist SD 74-126

Ledamot Nicklas Johansson SJVP 74-126

Ledamot Pernilla Fagerlönn V 75-126 10:40-18:30

Ledamot Mattias Liinanki MP 74-126 Microsoft Teams

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Jan-Anders Perdal V

Ersättare Johannes Reinfors V 85-126 13:00-18:30 Ej tjg.ers. 80-84. Ers. Jeanette 
Wäppling §§ 85-126

Ersättare Hanna Falksund MP

Ersättare Stefan Ovrell MP 74-126 Ers. Henrik Ölvebo

Ersättare MP

Ersättare Steve Ärlebrand S 85-86, 88-
126

Ej tjg. ers. 74-84, 87. Ers. Mats 
Rantapää §§ 85-86, 88-126

Ersättare Monica Eriksson 
Norberg S

Ersättare Stefan Kostenniemi S

Ersättare Frank Öqvist S

Ersättare Rory Blom SD

Ersättare Margareta 
Henricsson SJVP

Ersättare Kjell Hansson M
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Kommunstyrelsen

Ersättare Mikael Lundberg M

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 74-126

Kommun-
direktör Monica Flodström §§ 74-126

Reborn Tommy Nilsson § 75, föredragande

Reborn Rolf Wennebjörk § 75, föredragande

VD Gällivare 
Näringsliv Roger Hansson § 76, föredragande

Säkerhetsch
ef Andreas Pääjärvi § 77, föredragande

Integra-
tionsstrateg Mariann Gustafsson § 78, föredragande

Ekonomichef Gun Nilsson §§ 79, 83-84, föredragande

Förvaltnings
chef Eva Martinsson § 79, föredragande

Förvaltnings
chef Annette Viksten Åhl § 79, föredragande

Avdelningsc
hef Helena Olofsson § 79, föredragande

Tf. 
förvaltningsc
hef

Robert Nilsson § 79, föredragande

Samordning
ssekreterare Hampus Ottosson §§ 85-86, föredragande

Verksamhet
schef Tobias Larsson §§ 85-86, föredragande

Nowland Robin Dangoor § 86, föredragande
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 74 8
Godkännande av dagordning

§ 75 9
Information om Reborn och framtida viktig vattenförvaltning

§ 76 10
Gällivare Näringsliv - Rapport

§ 77 11
Beslut om organisation för höjd beredskap

§ 78 13
Beredskap avseende flyktingströmmar med anledning av kriget i Ukraina

§ 79 15
Budgetuppföljning och KS till förfogande

§ 80 17
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 
årsredovisning/verksamhetsberättelse 2021

§ 81 19
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott årsredovisning/ 
verksamhets-berättelse 2021

§ 82 21
Kommunstyrelsens arbetsutskott årsredovisning 2021

§ 83 23
Årsredovisning kommunövergripande 2021

§ 84 25
Budgetregler 2023-2026

§ 85 27
Överlåtelseavtal Liikavaarabacken

§ 86 29
Anhållan om aktieägartillskott och utökad total proprieborgen

§ 87 31
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021

§ 88 32
Uppföljning aktivitetsplan

§ 89 33
Redovisning av utredning av extern part om arbetsmiljön biståndsenheten
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§ 90 34
Revidering av riktlinjer för publicering av diarium och handlingar på Gällivare 
kommuns hemsida

§ 91 36
Byte av ärendehanteringssystem genom avrop från E-nämnden i Norrbottens avtal

§ 92 41
Tilläggsäskande personalparkering

§ 93 43
Fastställande av partistöd 2022

§ 94 45
Uppföljning motioner

§ 95 48
Kommundirektörens rapport

§ 96 49
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig aktuell 
information

§ 97 50
Delgivningar

§ 98 51
Delegationsbeslut

§ 99 52
Kurser, konferenser samt återkoppling

§ 100 53
Ärendeuppföljning

§ 101 54
Motion av Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Kjell Hansson 
(M), Marina Eriksson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Att återupprätta 
Barn- ochutbildningsnämndens ansvar för maten i skolor och förskolor

§ 102 56
Taxa för timtidparkering och laddning av elfordon

§ 103 58
Taxa för bildarkivet

§ 104 59
Taxa för fjärrlåneavgift, biblioteken

§ 105 60
Taxa förseningsavgifter inom biblioteksverksamhet

§ 106 62
Taxa för torghandel 2023
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Kommunstyrelsen

§ 107 64
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2023

§ 108 66
Taxa för kopiering av allmän handling, samt digitalisering av pappershandling

§ 109 68
Taxa för lotteritillstånd 2023

§ 110 69
Taxa uthyrning konferensrum Re-form

§ 111 71
Taxa bilbarnstolar 2023

§ 112 72
Taxa uthyrning flytvästar 2023

§ 113 73
Taxa för kulturskolan

§ 114 75
Taxa för felparkeringsavgifter 2023

§ 115 77
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2023

§ 116 78
Taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2023

§ 117 80
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023

§ 118 82
Taxa för tömning fettavskiljare 2023

§ 119 84
Taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunens huvudmannaskap 
2023

§ 120 86
Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 2023

§ 121 88
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023

§ 122 90
Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner 2023

§ 123 92
Taxa för bredband 2023

§ 124 94
Taxa för planbesked 2023
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§ 125 95
Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd

§ 126 96
Taxa för Pensionärsservice 2023
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 74

Godkännande av dagordning
Dnr KS/2022:16

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 75

Information om Reborn och framtida viktig vattenförvaltning
Dnr KSufk/2021:244

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Tommy Nilsson och Rolf Wennebjörk informerar om Reborn och framtida viktiga 
vattenförvaltningar.

Underlag
1. ReBornN202110-22-01
2. Kommunal vattenplanering
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2021-12-16 § 106.
4. Kommunalt vattenmiljöarbete 2021-11 – information vid Ksufku.
5. Kommunal vattenplanering 12A – information vid Ksufku.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

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

§ 76

Gällivare Näringsliv - Rapport
Dnr KS/2022:305

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Gällivare Näringsliv AB rapporterar gällande stöd från Tillväxtverket samt stöd från 
Näringslivsfrämjande medel Gällivare kommun. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling till kommunens strategiska mål 1, 3 och 4. 

Förslag till beslut
Stöd och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Underlag
1. Gällivare Näringsliv AB rapport.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar

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

Utdragsbestyrkande

§ 77

Beslut om organisation för höjd beredskap
Dnr KS/2022:300

Kommunstyrelsen beslutar

att arbetet med att skapa en krigsorganisation ska genomföras,

att säkerhetschef ges det övergripande ansvaret och mandatet att genomföra arbetet med 
krigsorganisationen,

att krigsplacering av personal ska genomföras i den utsträckning som krävs för att bygga 
en effektiv och ändamålsenlig krigsorganisation i proportion och samklang med 
rekommendationer från regeringen,

att säkerhetschef ges mandat att krigsplacera personal utifrån behovsanalys,

att samtliga av kommunens verksamheter är behjälpliga i arbetet med skapandet av 
krigsorganisation i den utsträckning som krävs,

att kommunstyrelsen kvartalsvis får en fortlöpande uppföljning hur arbetet går.

Ärendebeskrivning
Kommunen har enligt 3 kap 1§ Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap en skyldighet att vidta de för-
beredelser som behövs för verksamheterna under höjd beredskap.
 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens verksamhet under höjd beredskap. Det är 
därför viktigt att den högsta politiska ledningen och tjänstemannaledningen tar ansvar 
för att förbereda organisationen för höjd beredskap. Ansvaret kan inte delegeras till en 
enskild handläggare.

Arbetet med att skapa en krigsorganisation förutsätter att kommunen har en tydlig 
beskrivning av och en förståelse för de uppgifter den ska utföra i händelse av höjd 
beredskap. I sin planering bör kommunen säkerställa att omställningen till 
krigsorganisation kan genomföras så snabbt och smidigt som möjligt. 

En första åtgärd i arbetet är att kommunstyrelsen beslutar att arbetet med att skapa 
en krigsorganisation ska genomföras. I beslutet ingår att kommunen även ska inleda 
ett arbete för att krigsplacera personal.

Ekonomiska konsekvenser
Går ej i nuläget att bedöma då analys av nödvändiga åtgärder genomförs i arbetet med 
krigsorganisationen. 

Comfact Signature Referensnummer: 1318941
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser.

Koppling till kommunens strategiska mål
Samtliga strategiska mål. Kommunen måste planera och vidta åtgärder för att under höjd 
beredskap kunna uppfylla något av de strategiska målen. 
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att arbetet med att skapa en krigsorganisation ska genomföras,

att säkerhetschef ges det övergripande ansvaret och mandatet att genomföra arbetet med 
krigsorganisationen,

att krigsplacering av personal ska genomföras i den utsträckning som krävs för att bygga 
en effektiv och ändamålsenlig krigsorganisation i proportion och samklang med 
rekommendationer från regeringen,

att säkerhetschef ges mandat att krigsplacera personal utifrån behovsanalys,

att samtliga av kommunens verksamheter är behjälpliga i arbetet med skapandet av 
krigsorganisation i den utsträckning som krävs,

att kommunstyrelsen kvartalsvis får en fortlöpande uppföljning hur arbetet går.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 22.

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

att arbetet med att skapa en krigsorganisation ska genomföras,

att säkerhetschef ges det övergripande ansvaret och mandatet att genomföra arbetet med 
krigsorganisationen,

att krigsplacering av personal ska genomföras i den utsträckning som krävs för att bygga 
en effektiv och ändamålsenlig krigsorganisation i proportion och samklang med 
rekommendationer från regeringen,

att säkerhetschef ges mandat att krigsplacera personal utifrån behovsanalys,

att samtliga av kommunens verksamheter är behjälpliga i arbetet med skapandet av 
krigsorganisation i den utsträckning som krävs,

att kommunstyrelsen kvartalsvis får en fortlöpande uppföljning hur arbetet går.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 78

Beredskap avseende flyktingströmmar med anledning av kriget i Ukraina
Dnr KS/2022:325

Kommunstyrelsen beslutar

att återstående medel på 9 000 tkr på ansvar 15350 verksamhet 605, konteras med 
aktivitet 1014 och används för ökade kostnader i och med Ukraina krisen.  

Ärendebeskrivning
Migrationsverket och Länsstyrelsen signalerar till kommunerna om eventuellt behov av 
mottagande och evakueringsboende för ukrainska flyktingar. Gällivare kommun förbereder 
och skapar förutsättningar för detta. I samband med detta uppstår kostnader. Gällivare 
kommun har 2021 fått schablonmedel för kommunplacerade nyanlända. Delar av dessa 
medel inkomna under 2021 har fördelats ut till berörda förvaltningar samt beslutats i 
KS2021:112 att bli antagna till budgetdelen för kommunplanen 2022–2024. Resterande 
medel på 9 000 tkr finns kvar för fördelning. 

Ekonomiska konsekvenser
Migrationsverket har i dagsläget inte beslutat hur kommunerna ska ersättas för extra 
kostnader för evakueringsplatser, men Migrationsverket ser över detta. 

Konsekvenser för barn och unga
Utifrån den situationen barn och unga på flykt befinner sig i ska barnkonventionen få 
genomslag i alla sammanhang där asylsökande barn finns. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Gällivare kommuns målsättning är att alla ska kunna känna sig trygga och delaktiga och 
kunna ha ett högt välmående. För att bli en jämställd och jämlik kommun är det viktigt att 
generella insatser kompletteras med riktade till nyanlända samt socioekonomiskt mer 
utsatta.

Förslag till beslut
Stöd och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens besluta

att återstående medel på 9 000 tkr på ansvar 15350 verksamhet 605, konteras med 
aktivitet 1014 och används för ökade kostnader i och med Ukraina krisen.  

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 40.
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Utdragsbestyrkande

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med stöd- 
och utvecklingsförvaltningens förslag

att återstående medel på 9 000 tkr på ansvar 15350 verksamhet 605, konteras med 
aktivitet 1014 och används för ökade kostnader i och med Ukraina krisen.  
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Utdragsbestyrkande

§ 79

Budgetuppföljning och KS till förfogande
Dnr KS/2022:17

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
    
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information 
angående budgetuppföljning. 

Uppföljning sker per jan 2022. 

Annette Viksten Åhl, förvaltningschef, socialförvaltningen informerar om:
Avvikelse för januari -4 964 tkr. 

Eva Martinsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen informerar om:
Avvikelse för januari 2 420 tkr.

Helena Olofsson avdelningschef, miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen informerar om:
Avvikelse för januari 1 033 tkr.

Robert Nilsson, tf. förvaltningschef, ungdoms-, fritids- och kulturförvaltningen informerar 
om:
Avvikelse för januari -371 tkr.

Gun Nilsson, ekonomichef, informerar om:
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen avvikelse för januari -5 950 tkr.
Kommunstyrelsen avvikelse för januari 729 tkr.
Stöd- och utvecklingsförvaltningen avvikelse för januari 1 701 tkr.
Totalt nämnderna avvikelse för januari -2 957 tkr.
Resultat total 23 408 tkr.

Underlag
1. Driftbudgetuppföljning perioden jan 2022
2. RFB årsprognos 2201
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Utdragsbestyrkande

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar

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

Lars Alriksson (M) yrkar

att Socialnämnden omedelbart påbörjar arbetet med att komma i ram,

att Socialnämnden omedelbart börjar att arbeta proaktivt med barn och ungdomar,
 
att Socialnämnden avvecklar systemet med att generellt använda konsulentstödda 
familjehem förutom där speciell problematik motiverar detta,

att i enlighet med grundtanken i SOL och LVU att barnen ska återförenas med sin familj, 
påbörja hemtagning av omhändertagna barn,

att Socialnämnden bygger upp en familjehemsverksamhet som bygger på att kommunen 
har avtal direkt med de olika familjehemmen,

att Socialnämnden redovisar insatta åtgärder vid kommunstyrelsens sammanträde 23 maj.

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

§ 80

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 
årsredovisning/verksamhetsberättelse 2021
Dnr KS/2022:86

Kommunstyrelsen beslutar

att ungdom, fritid och- kulturutskottets verksamhetsberättelse 2021 tillförs ärende Års-
redovisning 2021 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande, samt 

att kommunstyrelsens ungdoms- fritids- och kulturutskott begär att få kompletterings-
budgetera 6 303 tkr av investeringsbudgeten.

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

Ungdom, fritid- och kulturutskottets årsredovisning avseende driftbudget 2021 uppvisar ett 
underskott 3 900 tkr.

Ungdom, fritid- och kulturutskottet begär att få kompletteringsbudgetera 6 303 tkr av 
investeringsbudgeten enligt bilaga.

Ekonomiska konsekvenser
Årets resultat för utskottet är ett underskott 3 900 tkr.

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

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

Utdragsbestyrkande

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

att ungdom, fritid och- kulturutskottets verksamhetsberättelse 2021 tillförs ärende Års-
redovisning 2021 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande, samt 

att kommunstyrelsens ungdoms- fritids- och kulturutskott begär att få kompletterings-
budgetera 6 303 tkr av investeringsbudgeten.

Underlag
1. Verksamhetsberättelse ungdom-, fritid och kulturutskottet 2021.
2. Kompletteringsbudgetering ungdom-, fritid och kulturutskottet 2021.
3. Driftredovisning ungdom-, fritid och kulturutskottet 2021.
4. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-03-08 § 18.

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

att ungdom, fritid och- kulturutskottets verksamhetsberättelse 2021 tillförs ärende Års-
redovisning 2021 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande, samt 

att kommunstyrelsens ungdoms- fritids- och kulturutskott begär att få kompletterings-
budgetera 6 303 tkr av investeringsbudgeten.
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§ 81

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott årsredovisning/ verksamhets-
berättelse 2021
Dnr KS/2022:85

Kommunstyrelsen beslutar

att samhällsplanerings- och teknikutskottets verksamhetsberättelse tillförs ärende 
KS/2022:83, årsredovisning kommunövergripande 2021 och överlämnas till kommun-
fullmäktige för fastställande,

att överföra 974 209 tkr av investeringsbudget som kompletteringsbudget till 2022.

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

Samhällsplanerings- och teknikutskottets driftbudget för 2021 visar ett resultat på -831 tkr

I ärendet ingår även den investeringsbudget utskottet vill överföra från 2021 till 2022 för 
pågående projekt. Kompletteringsbudgeten uppgår till 974 209 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Underskottet tar av det övergripande resultatet.

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

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

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

att samhällsplanerings- och teknikutskottets verksamhetsberättelse tillförs ärende 
KS/2022:83, årsredovisning kommunövergripande 2021 och överlämnas till kommun-
fullmäktige för fastställande,
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att överföra 974 209 tkr av investeringsbudget som kompletteringsbudget till 2022.

Underlag
1. KB avfall 2021.
2. KB skatte 2021.
3. KB VA 2021.
4. KB samhällsbyggnad 2021.
5. Årsredovisning 2021 SAMT v 2.0.
6. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-03-10 § 36.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att samhällsplanerings- och teknikutskottets verksamhetsberättelse tillförs ärende 
KS/2022:83, årsredovisning kommunövergripande 2021 och överlämnas till kommun-
fullmäktige för fastställande,

att överföra 974 209 tkr av investeringsbudget som kompletteringsbudget till 2022.
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§ 82

Kommunstyrelsens arbetsutskott årsredovisning 2021
Dnr KS/2022:84

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsberättelse tillförs ärende KS/2022:83 
Årsredovisning kommunövergripande 2021 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande,

att överföra 15 998 tkr av investeringsbudget som kompletteringsbudget till 2022.

Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller viktiga 
händelser under perioden, driftsanalys, investeringsredovisning samt förväntad utvecklig 
avseende finansiella mål och verksamhetsmål. Till årsredovisningen sammanfattas även 
måluppfyllelse för Kommunstyrelsens arbetsutskott utifrån den beslutade verksamhets-
planen.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens arbetsutskottets årsredovisning (bokslut) avseende driftbudget 2021 
uppvisar ett överskott på 1 726 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott begär att få kompletteringsbudgetera 15 998 tkr av 
investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott begär att få överföra budget/överskott om 0 tkr av 
driftbudgeten.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Sammanställning av kommunstyrelsens arbetsutskotts måluppfyllelse av de strategiska 
målsättningarna i kommunplanen för 2021. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsberättelse tillförs ärende KS/2022:83 
Årsredovisning kommunövergripande 2021 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande,

att överföra 15 998 tkr av investeringsbudget som kompletteringsbudget till 2022.
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Underlag
1. Verksamhetsberättelse kommunstyrelsens arbetsutskott 2021.
2. Kompletteringsbudget kommunstyrelsens arbetsutskott 2021 till 2022.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 18.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsberättelse tillförs ärende KS/2022:83 
Årsredovisning kommunövergripande 2021 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande,

att överföra 15 998 tkr av investeringsbudget som kompletteringsbudget till 2022.
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§ 83

Årsredovisning kommunövergripande 2021
Dnr KS/2022:83

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2021,

att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 1 048 636 tkr, från 2021 
års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget enligt förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2021.

Ärendebeskrivning
Stöd- och utvecklingsförvaltningen har sammanställt kommunens räkenskaper för 2021 i 
en årsredovisning. I denna redovisning finns förslag till kompletteringsbudgetering av 
pågående investeringsobjekt till 2022 års budget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av ej påbörjade/ 
avslutade investeringsobjekt påverkar 2022 års resultat-, finansierings- och balansbudget 
med motsvarande belopp.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2021

att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 1 048 636 tkr, från 2021 
års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget enligt förslag.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2021.

Underlag
1. Sammanställning kompletteringsbudget av investeringar.
2. Sammanställd årsredovisning för Gällivare kommun 2021.
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Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2021,

att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 1 048 636 tkr, från 2021 
års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget enligt förslag.

föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2021.
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§ 84

Budgetregler 2023-2026
Dnr KS/2022:111

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta budgetreglerna i sin helhet med undantag för 2023 då budgetprocessen föreslås 
flyttas till hösten, för antagande i kommunfullmäktige i november,

att presentera tidplan för ny budgetprocess 2023 till kommunfullmäktige 11 april 2022.

Ärendebeskrivning
För fortsatt arbete i nämnder och styrelse, beslutar kommunfullmäktige om de regler som 
skall gälla för budgetarbetet och framtagande av kommunplan.

Budgetreglerna är ramverket för hur budgetarbetet skall gå till och hur den ska hanteras 
vidare efter beslut.

Kommunplansdirektiven anger vilka ekonomiska förutsättningar som finns och vilka mål 
och inriktningar som bör prioriteras under kommande planperiod. Nämnder och styrelse 
har att ta hänsyn till kommunplansdirektiven i sina budgetförslag för driftprioriteringar 
samt även se över sina investeringar efter de förutsättningar som presenteras i direktivet, 
för vidare arbete med att upprätta underlag och konsekvensbeskrivningar till 
budgetberedningen. Budgetreglerna beskriver processen och tidplan om hur budgeten ska 
tas fram och hur budgeten ska hanteras efter beslut.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns specificerat i underlaget.

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

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta budgetregler för planperioden 2023-2026.

Underlag
1. Budgetregler.
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar

att anta budgetreglerna i sin helhet med undantag för 2023 då budgetprocessen föreslås 
flyttas till hösten, för antagande i kommunfullmäktige i november,

att presentera tidplan för ny budgetprocess 2023 till kommunfullmäktige 11 april 2022.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Mats Rantapääs förslag.

Comfact Signature Referensnummer: 1318941



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  27  (99)

2022-03-28
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 85

Överlåtelseavtal Liikavaarabacken
Dnr KS/2022:318

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna de två överlåtelseavtalen. 

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

Deltar ej vid beslut
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Eric Palmqvist (SD) och Nicklas Johansson (SJVP) 
deltar ej vid beslut.

Protokollsanteckning 
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Eric Palmqvist (SD) och Nicklas Johansson (SJVP) vill 
föra följande till protokollet:

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartiet återkommer till kommunfull-
mäktige med eget yrkande.

Ajournering
Kl. 17:12-17:17.

Ärendebeskrivning
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB har tecknat två avtal med samma aktör om över-
låtelse av Liikavaarabacken. Anledningen till att Liikavaarabacken först avstyckas i två 
delar och sedan försäljs till samma aktör är att det möjliggör för ett starkare återtagande 
förbehåll utan att det påverkar aktörens möjlighet att söka lagfart i allt för stor 
utsträckning. På så sätt försäkrar sig bolaget om att marken bebyggs. 

Försäljningen uppgår till totalt 9,3 Mkr. 

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB inhämtar i enlighet med kommunallagen 
Kommunfullmäktiges ställningstagande. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser för Gällivare kommun.

Konsekvenser för barn och unga
Barnbacken kommer flyttas innan byggnation påbörjas.  
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Koppling till kommunens strategiska mål
Genom att möjliggöra byggnation och därmed ett beredare besöksunderlag ökar 
anläggningens möjligheter att ha längre öppettider och förbättra sin produkt. Detta bidrar 
till en effektivare och attraktivare anläggning, i vilket i sin tur bidrar till stolta och 
engagerade medborgare som trivs.

Förslag till beslut
att godkänna de två överlåtelseavtalen. 

Underlag
1. Överlåtelseavtal Fas1.
2. Bilaga 1.1 Fas1.
3. Överlåtelseavtal Fas2.
4. Bilaga 1.1 Fas2.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Pernilla Fagerlönn (V), Steve 
Ärlebrand (S), Mattias Liinanki (MP), Johannes Reinfors (V), Stefan Ovrell (MP) och 
Magnus Johansson (S)

att godkänna de två överlåtelseavtalen. 
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§ 86

Anhållan om aktieägartillskott och utökad total proprieborgen
Dnr KS/2022:332

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

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

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

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

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

Deltar ej vid beslut
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Eric Palmqvist (SD) och Nicklas Johansson (SJVP) 
deltar ej vid beslut.

Protokollsanteckning 
Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Eric Palmqvist (SD) och Nicklas Johansson (SJVP) vill 
föra följande till protokollet:

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartiet återkommer till kommunfull-
mäktige med eget yrkande.

Ajournering
17:12-17:17

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

Anledningen härtill är att möjliggöra för externa investeringar i byggnation av bostads-
rätter, hotell och stughotell. Det finns i dagsläget två externa aktörer som avser att bygga, 
ett krav är dock att Gällivare kommun som ägare till Dundret säkrar anläggningens framtid 
och möjliggör de investeringar som behöver genomföras för att de planerade 
byggnationerna ska vara möjliga. 

Totalt avses det att byggas mellan 3000 till 4000 varma bäddar de närmsta åtta åren. 
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Ekonomiska konsekvenser
Rörelsekapitalet minskas med 30 Mkr. Dundret Gällivare Fjällanläggning AB:s framtid 
säkras och framtida avkastning från bolaget i form av vinst möjliggörs. 

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

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

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

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

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

Underlag
1. Hemställan aktieägartillskott.
2. Resultatprognos 2022-2032.
3. Presentation av resultatprognos.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Stefan Ovrell (MP), Pernilla Fagerlönn 
(V), Steve Ärlebrand (S), Johannes Reinfors (V), Mattias Liinanki (MP) och Magnus 
Johansson (S)

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

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

att besluta såsom för egen skuld, ingå borgen för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 240 mnkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader.
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§ 87

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021
Dnr KS/2022:290

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021.

Ärendebeskrivning
Varje år följer Gällivare kommun upp det systematiska arbetsmiljöarbetet ute i 
verksamheterna genom en enkät som ansvarig chef och skyddsombud svarar på 
tillsammans. 
Syftet med enkäten är att följa upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar ute i verksamheterna 
och det ger också verksamheten en möjlighet att följa upp sitt eget arbete och utveckla det 
inom verksamheten. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Ett välfungerande arbetsmiljöarbete leder till att 
Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva
Samt att 
Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisning av Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021.

Underlag
1. Presentation av enkät Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 20.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att godkänna redovisning av Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021.
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§ 88

Uppföljning aktivitetsplan
Dnr KS/2022:292

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av aktivitetsplan.

Ärendebeskrivning
Personalavdelningen har arbetat med den antagna aktivitetsplanen för 
kompetensförsörjning sedan 2021. De flesta aktiviteter är påbörjade och beräknas vara 
klar under 2022. 

Ekonomiska konsekvenser
En del aktiviteter medför kostnader som inryms inom ramen för strategisk kompetens-
försörjning.

Konsekvenser för barn och unga
Inget som tagits ställning till. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Att arbeta med strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att nå målen i 
kommunplanen. 
Våra verksamheter är effektiva och attraktiva. 
Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljning av aktivitetsplan.

Underlag
1. Aktivitetsplan kompetensförsörjning 2021-2023.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 21.

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

att godkänna uppföljning av aktivitetsplan.
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§ 89

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till IOH organisationsutveckling AB att muntligt redovisa utredningen till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Vision, Akademikerförbundet SSR och Kommunal har inkommit med en framställan enligt 6 
kap 6§ arbetsmiljölagen gällande arbetsmiljön inom socialförvaltningen biståndsenheten. 
Kommunfullmäktiges ordförande, Kommunstyrelsens ordförande och Socialnämndens 
ordförande har gett kommundirektören i uppdrag att anlita en extern och oberoende 
expertis för att skyndsamt utreda frågeställningarna som lyfts i framställan från 
fackförbunden. Utredningen har genomförts av IOH organisationsutveckling AB.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
I förlängningen kan en dålig arbetsmiljö inom biståndsenheten skapa konsekvenser för 
barn och unga. Risken är att vi kan förlora kompetens inom området.

Koppling till kommunens strategiska mål
Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
Våra verksamheter är effektiva och attraktiva.

Förslag till beslut
Personalavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till IOH organisationsutveckling AB att muntligt redovisa utredningen till 
kommunfullmäktige. 

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

att uppdra till IOH organisationsutveckling AB att muntligt redovisa utredningen till 
kommunfullmäktige. 
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§ 90

Revidering av riktlinjer för publicering av diarium och handlingar på Gällivare kommuns 
hemsida
Dnr KS/2021:467

Kommunstyrelsen beslutar

att anta upprättat förslag på process för publicering av diarium och handlingar på Gällivare 
kommuns hemsida, samt

att upphäva beslut KS 2015-02-16 § 53.

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

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projektet struktur för hållbarhetsarbetet i kommunen genomförs en 
översyn av kommunens dokumentsamling. Utifrån detta har dokumentet riktlinjer för publi-
cering av diarium och handlingar på Gällivare kommuns hemsida reviderats. Mindre 
justeringar har gjorts i dokumentet samt att dokumenttypen ändrats från riktlinjer till 
målstyrning och numera benämnas process för publicering av diarium och handlingar på 
Gällivare kommuns hemsida.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och unga
Positivt för alla att ha insyn och möjlighet att ta del av kommunens verksamheter.

Koppling till kommunens strategiska mål
Dokumentet kan kopplas till kommunens strategiska målsättning våra medborgare är 
stolta, engagerade och trivs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta upprättat förslag på process för publicering av diarium och handlingar på Gällivare 
kommuns hemsida, samt

att upphäva beslut KS 2015-02-16 § 53.

Comfact Signature Referensnummer: 1318941



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  35  (99)

2022-03-28
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Förslag process för publicering av diarium och handlingar på Gällivare kommuns 

hemsida.
2. Riktlinjer för publicering av diarium och handlingar på Gällivare kommuns hemsida.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 23.

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

att anta upprättat förslag på process för publicering av diarium och handlingar på Gällivare 
kommuns hemsida, samt

att upphäva beslut KS 2015-02-16 § 53.

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

att anta upprättat förslag på process för publicering av diarium och handlingar på Gällivare 
kommuns hemsida, förutom att på sidan 1 under ”Urval av information” sista raden ändra 
från omfatta en tid av de senaste två åren till att omfatta en tid av de senaste fem åren, 
samt 

att upphäva beslut KS 2015-02-16 §53.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 91

Byte av ärendehanteringssystem genom avrop från E-nämnden i Norrbottens avtal
Dnr KS/2021:712

Kommunstyrelsen beslutar

att avrop av ärendehanteringssystemet Ciceron med specificerade tillägg ska ske så att
ett införande kan äga rum år 2023,
 
att det i kommande budgetprocess för 2023 anslås nödvändiga medel för drift- och 
engångskostnad.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har via Norrbottens e-nämnd deltagit i upphandling av avtal rörande 
dokument- och ärendehanteringssystem med möteshantering. I upphandlingen utvärde-
rades fyra olika leverantörers lösningar och Visma Consulting AB vann upphandlingen. 
Gällivare kommun har därigenom möjlighet att avropa dokument- och ärendehanterings-
systemet Ciceron via avtalet utan ny konkurrensutsättning. Avtalet innebär möjlighet till 
avrop av grundläggande funktionalitet samt olika slag av tillägg.

Ciceron består av olika delar som möjliggör registrering och hantering av dokument, 
ärendehandläggning och administration av möten. Ciceron innehåller även en mötesmodul, 
Ciceron Assistent, där förtroendevalda kan ta del av möten och dess handlingar samt 
Ciceron sök och Ciceron anslagstavla där medborgare får möjlighet att digitalt se den 
kommunala anslagstavlan men även söka kommunala handlingar.

Kommunfullmäktige har i beslut 2020-06-08, § 77, godkänt en motion om att tillhandahålla 
en fungerande dokumentapplikation till de förtroendevalda. Beslutet verkställs i samband 
med bytet av dokument- och ärendehanteringssystem då det sker en övergång till ny 
mötesapplikation.

Arbetsgrupp

Förvaltningschefsgruppen i kommunen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av 
representanter från nämnd- och utredningsavdelningen och IT-avdelningen inom stöd- och 
utveck-lingsförvaltningen samt representanter från de övriga förvaltningarna. I 
arbetsgruppens uppdrag har ingått att bedöma vilka funktioner av de som Visma 
Consulting AB kan 
erbjuda som blir nödvändiga för Gällivare kommun för att kunna byta från nuvarande 
dokument- och ärendehanteringssystem till Ciceron. En annan inriktning har varit att 
belysa frågan om Ciceron skulle kunna fungera som dokument- och ärendehanterings-
system med möteshantering även för de kommunala bolagen.

Arbetsgruppen har i sitt arbete sett över om Ciceron kan få ett användningsområde på 
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områden där kommunen idag saknar egentligt it-stöd såsom digital hantering av personal- 
och elevakter samt haft uppe frågeställningen om Ciceron även skulle kunna ersätta det 
ärendehanteringssystem som används för handläggning av ärenden inom miljö- och 
byggkontoret. Arbetsgruppen har vidare hanterat frågan om val av driftsform som 
molntjänst eller som egen installation.

Avtalet

Avtalet som är upphandlat gäller för tiden 2021-05-18—2023-05-17 och kan förlängas i två 
år i maximalt fyra omgångar. Avtalet är konstruerat på så sätt att kommunens kostnader 
baserar sig på kommunens storlek sett till antalet invånare. 

Gällivare kommun räknas som en mindre kommun och av avtalet framgår att 
grundkostnaden för Gällivare kommun i molntjänst skulle bli:

Licens och systemkostnad 24 000 kr Årlig kostnad
Underhåll, uppdateringar, support 24 000 kr Årlig kostnad
Införandeprojekt enligt avtal 250 000 kr Engångskostnad

I samverkan med IT-avdelningen har en bedömning gjorts att montjänst är att föredra 
framför lokal installation.
 
Avtalet innehåller även en bilaga med tilläggsmoduler som kan avropas. Avtalet har vidare 
kompletterats för Gällivare kommun med två tillägg. Ett tillägg med kostnadsspecifikation 
för programtillägg och ett tillägg med specifikation för kostnad för anslutning av 
kommunala bolag.

Förutsättningar för införandeprojekt

En förutsättning för att avropa från avtalet är att parterna kommer överens om en 
införandeplan och datum för projektstart. Till införandeprojektet måste Gällivare kommun 
ha en organisation. Gällivare kommun kommer att behöva knyta personer i beslutande 
positioner till en styrgrupp men även tillsätta en egen projektgrupp med projektledare och 
annan personal som kan arbeta med att bland annat säkerställa att installation och 
migrering från nuvarande system till Ciceron blir korrekt. Visma Consulting AB driver 
införandeprojekt upp till sex månader varpå ett leveransgodkännande ska kunna ske. 
Gällivare kommun bör dock bibehålla en projektorganisation under ytterligare sex månader 
för att säkerställa att verksamheterna och användarna kan få tillräckligt stöd i övergången 
till nytt system och att frågorna om till exempel digitala personalakter och de kommunala 
bolagens anslutning till exempelvis möteshanteringen kan utredas. 

Utvärdering

Arbetsgruppen har i sitt arbete kartlagt vilka funktioner som idag används inom nuvarande 
dokument- och ärendehanteringssystem samt listat de behov som i övrigt har framkommit 
från de olika verksamheterna och listat olika frågeställningar till leverantören inför 
visningar av deras produkt. Visningarna har varit indelade utifrån olika verksamheter och 
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deras behov och till dessa visningar har representanter för de olika verksamheterna och 
funk-tionerna bjudits in. 

Bedömning funktionalitet

Utifrån de visningar och de svar som arbetsgruppen har fått på frågeställningarna har en 
bedömning gjorts över vilken funktionalitet som behöver finnas för att en övergång till 
Ciceron ska kunna ske. Gällivare kommun har efter denna bedömning fått förtydliganden 
rörande kostnader för tillägg enligt ramavtalet samt förtydliganden över kostnader för 
tillägg som inte hade specificerats i ramavtalet. Även prisuppgift för bolag har preciserats 
separat för Gällivare kommun.

De tilläggskomponenter som bedöms som nödvändiga för att en övergång ska kunna ske 
är följande:

Tillägg Engångskostnad Årskostnad Anmärkning
Addins för utforskaren 10 000 kr 6 000 kr Funktionen medger möjlighet till 

import av befintliga mappstruk-
turer i utforskaren till Ciceron

Ciceron FIR-
fastighetskoppling

10 000 kr 6 000 kr Fastighetskoppling är en funktion 
som i dag används i nuvarande 
system

Integration mellan 
Ciceron och Vision
(Kan komma att utgå om 
verksamheten bedömer att 
Ciceron kan användas för 
handläggning inom området)

40 000 kr 12 000 kr Vision är det ärendehanterings-
system som används för miljö- och 
byggärenden. Funktionen gör det 
möjligt att automatiskt föra över 
handlingar från Vision till Ciceron i 
det att de ska finnas med på 
sammanträden.

Ciceron Sendsign 40 000 kr 36 000 kr Funktionen är nödvändig för att 
digitala underskrifter av handlingar 
ska kunna ske av externa personer 
om saknar egen inloggning till 
Ciceron. Till exempel vid underskrift 
av avtal, protokoll och dylikt.

De tilläggskomponenter som arbetsgruppen bedömts som värdefulla ur ett 
effektiviseringsperspektiv och som skulle innebära en utökning av den funktionalitet som 
finns i nuvarande system är följande:

Tillägg Engångskostnad Årskostnad Anmärkning
Ciceron Mina 
meddelanden

10 000 kr 18 000 kr Funktionen medger möjlighet till 
att expediera handlingar digitalt 
till mottagares e-brevlåda såsom 
Kivra. Funktionen skulle det göra 
möjligt att digitalt skicka 
handlingar på ett säkert sätt som 
innehåller känsliga uppgifter och 
som inte bör skickas med vanlig 
e-post. Funktionaliteten bedöms 
öka möjligheten till att i större 
utsträckning arbeta helt och hållet 
digitalt.
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Integration mellan 
Troman och Ciceron

40 000 kr 12 000 kr Funktionen skulle göra det möjligt 
att undvika dubbelarbete genom 
att uppgifter från Troman över de 
olika nämndernas 
sammansättning automatiskt 
skulle föras över till Ciceron och 
dess möteshantering. Utan 
integration behöver ett 
förtroendemannaregister i princip 
föras i två separata system.

Även med dessa tillägg ser dock arbetsgruppen ett fortsatt behov av utveckling till exempel 
när det gäller möjligheterna att kunna publicera handlingar direkt från Ciceron till 
kommunens hemsida och intranät samt skapa nödvändig integration med system för e-
tjänster.

Bedömning av tid för projektstart

Utifrån genomförande av kommande val till riksdag, kommun och region görs bedömningen 
att införandeprojektet kan inledas efter valet 2022, vilket skulle innebära att övergången 
till det nya systemet skulle kunna ske under 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Ett behov av ett engångsanslag för införande av Ciceron föreligger för 2023. Behovet  av 
engångsanslag uppgår till 1 320 000 kronor. Denna summa ska täcka kostnad för 
införandeprojekt enligt avtal samt kostnader för tilläggsmoduler, projektmedel, samt lön 
för en projektledare under ett år. 

Kostnaden för utfasning av nuvarande system bedöms för 2023 uppgå till cirka 385 000 
kronor. För 2023 bedöms licens- och underhållskostnad för det nya systemet uppgå till 
cirka 93 000 kronor. Befintlig rambudget för ärendehanteringssystem är 425 000 kronor. 
Från 2024 och framåt bedöms driftbudgeten för ärendehanteringssystemet att behöva 
uppgå till 250 000 kronor vilket innebär en minskning med 175 000 kronor.

Vid en beräkning på den, för Gällivare kommun, maximala avtalstiden om åtta år skulle en 
minskad driftbudget kunna innebära en besparing på cirka 1 400 000 kronor.

Konsekvenser för barn och unga
Beslutet om byte av dokument- och ärendehanteringssystem bedöms inte innebära några 
konsekvenser för barn och ungar.

Koppling till kommunens strategiska mål
En övergång till ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem kan sätta fokus på de 
utvecklingsområden som skulle kunna bidra positivt till kommunens strategiska mål.

Medborgarna erbjuds en bättre möjlighet till att ta del av kommunala handlingar via 
möjligheten till att själva se och söka handlingar på hemsidan.
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Arbetsprocesser i verksamheterna bedöms kunna bli mer effektiva genom integrationer och 
ökad digitalisering.

En övergång till ett nytt system ger en möjlighet till att skapa engagemang och ansvars-
tagande hos medarbetarna för nya och smidigare arbetssätt. 

En övergång till ett ökat digitalt arbetssätt innebär en minskning av användande av papper 
för utskrifter och kopiering. Behovet av transport av post torde också kunna minska något. 
Minskad pappersförbrukning och minskade transporter bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att avrop av ärendehanteringssystemet Ciceron med specificerade tillägg ska ske så att 
ett införande kan äga rum år 2023,
 
att det i kommande budgetprocess för 2023 anslås nödvändiga medel för drift- och 
engångskostnad.

Underlag
1. Avtal 63025 – Dokument och ärendehanteringssystem med möteshantering.
2. Bilaga till avtal – Föreslagen implementationsprocess.
3. Bilaga till avtal – Tilläggstjänster, moduler och priser.
4. Specifikation för Gällivare kommun rörande priser.
5. Prisuppgift för anslutning av bolag för Gällivare kommun.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 24.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M), Eric Palmqvist (SD), Benny 
Blom (M) och Nicklas Johansson (SJVP) i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag

att avrop av ärendehanteringssystemet Ciceron med specificerade tillägg ska ske så att 
ett införande kan äga rum år 2023,
 
att det i kommande budgetprocess för 2023 anslås nödvändiga medel för drift- och 
engångskostnad.
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§ 92

Tilläggsäskande personalparkering
Dnr KSst/2022:132

Kommunstyrelsen beslutar

att från investeringsreserven, projektnummer 89901, anvisa 280 tkr till Personal-
parkeringen, projekt 24025.

Ärendebeskrivning
Personalparkeringen har en tillfällig el-anslutning i form av två master som är placerade vid 
entrén längst Industrigatan och en anslutningspunkt vid Hedebergsgatan. Masterna kostar 
över 6 000 kr i hyra varje månad och placeringen av masterna och högspänningledningen 
är inte säkra för gående och trafikanter. Vattenfall har som krav att en permanent 
anslutning ska göras inom ett år efter godkänd slutbesiktning.

Ekonomiska konsekvenser
Den ursprungliga projektbudgeten var 358 tkr. Under 2021 har projektet beviljats 150 tkr 
från investeringsreserven. Detta täcker dock endast anslutningskostnaden till Vattenfall. 
Med det kompletterande anslaget justerades budgeten upp till 508 tkr. 
Slutkostnadsprognosen för projektet är beräknat till 788 tkr, vilket innebär att projektet 
beräknas att överstiga budget med 280 tkr. 

En av de främsta orsakerna till att projektet går över budget är att anslutningen till 
Vattenfall har blivit framskjuten. Projektet har därför betalat hyra för masterna under snart 
2 års tid. Det finns även planerade el-arbeten så som installation av mätarskåp och 
förläggning av kabelskyddsrör som gör att budgeten inte kan hållas.

Konsekvenser för barn och unga
Säkrare för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
I det pågående arbete bevakar arbetsgruppen att kommunens strategiska mål införlivas 
där bl.a. ekologisk hållbarhet, miljömål och effektivitetsmål kan nämnas.

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

att från investeringsreserven, projektnummer 89901, anvisa 280 tkr till Personal-
parkeringen, projekt 24025.

Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-03-10 § 48.
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Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Eric Palmqvist (SD) 
i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag

att från investeringsreserven, projektnummer 89901, anvisa 280 tkr till Personal-
parkeringen, projekt 24025.
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§ 93

Fastställande av partistöd 2022
Dnr KS/2022:251

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd för 2022 till partier representerade i 
kommunfullmäktige enligt följande;

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 520 075 kr
Nya Moderaterna 258 795 kr
Miljöpartiet de gröna 193 475 kr
Vänsterpartiet 193 475 kr
Sverigedemokraterna 160 815 kr
Malmfältens Väl   95 495 kr
Sjukvårdspartiet   95 495 kr

Ärendebeskrivning
Föreligger fastställande av partistöd för år 2022. Partistödet betalas ut årligen i förskott 
efter beslut i kommunfullmäktige. Bedömningen är att alla partier får fortsatt stöd utifrån 
premisser för grundstöd och mandatstöd.
Premisserna för utbetalning av partistöd regleras i föreskriften kommunalt partistöd an-
tagen av KF 20180409 § 54. Här beskrivs att partier som erhåller partistöd ska inkomma 
med en skriftlig redovisning senast 30 juni årligen, som visar hur partistöden använts. Till 
redovisningen ska även bifogas ett granskningsintyg. Utifrån detta har kommundirektörens 
stab gått igenom de senaste redovisningarna för utbetalt partistöd 2020. Efter genomgång 
kan konstateras att alla partier har lämnat in redovisning utifrån gällande regler.

Förslag utbetalning av partistöd för 2022
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 520 075 kr
Nya Moderaterna 258 795 kr
Miljöpartiet de gröna 193 475 kr
Vänsterpartiet 193 475 kr
Sverigedemokraterna 160 815 kr
Malmfältens Väl   95 495 kr
Sjukvårdspartiet   95 495 kr

Ekonomiska konsekvenser
Medel finns via ansvar 15701, verksamhet 110.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

Koppling till kommunens strategiska mål
Aktiva partier är en del i medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande.

Comfact Signature Referensnummer: 1318941



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  44  (99)

2022-03-28
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd för 2022 till partier representerade i 
kommunfullmäktige enligt följande;

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 520 075 kr
Nya Moderaterna 258 795 kr
Miljöpartiet de gröna 193 475 kr
Vänsterpartiet 193 475 kr
Sverigedemokraterna 160 815 kr
Malmfältens Väl   95 495 kr
Sjukvårdspartiet   95 495 kr

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 26.

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

att utbetala partistöd för 2022 till partier representerade i 
kommunfullmäktige enligt följande;

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 520 075 kr
Nya Moderaterna 258 795 kr
Miljöpartiet de gröna 193 475 kr
Vänsterpartiet 193 475 kr
Sverigedemokraterna 160 815 kr
Malmfältens Väl   95 495 kr
Sjukvårdspartiet   95 495 kr
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§ 94

Uppföljning motioner
Dnr KS/2022:11

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att Erbjudande en attraktiv helg för tillfälliga arbetare i Gällivare kommun, Ks/2019:717 
följs upp Q2 2022,

att Inrättande av kommunalt pandemilager, Ks/2020:563 följs upp Q3 2022,

att Krav på uppsamling på all gatusopning, Ks/2021:508 avslutas,

att Välkomstpaket till nyanställda kommunarbetare med bristyrken, Ks/2021:585  avslutas,

att Inrätta en extern och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare, Ks/2021:645 följs 
upp Q2 2022,

att säkrare gång- och cykelväg vid Kulleporten, Ks 2021:703 avslutas,

att Backhoppan på Dundret, Ks/2021:704 avslutas,

att Inrättande av trappa för de som har svårt att ta sig ner och upp ur bassäng, 
Ks/2021:768 följs upp Q3 2022,

att i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från 
socialnämnden, Ks/2021:769 följs upp Q3 2022,

att Säkra vård och ekonomi i jour- och familjeverksamheten, Ks/2022:255 följs upp Q3 
2022,

att i övrigt lägga redovisad förteckning över motioner till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Uppföljning motioner.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att Erbjudande en attraktiv helg för tillfälliga arbetare i Gällivare kommun, Ks/2019:717 
följs upp Q2 2022,

att Inrättande av kommunalt pandemilager, Ks/2020:563 följs upp Q3 2022,

att Krav på uppsamling på all gatusopning, Ks/2021:508 avslutas,
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att Välkomstpaket till nyanställda kommunarbetare med bristyrken, Ks/2021:585  avslutas,

att Inrätta en extern och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare, Ks/2021:645 följs 
upp Q2 2022,

att säkrare gång- och cykelväg vid Kulleporten, Ks 2021:703 avslutas,

att Backhoppan på Dundret, Ks/2021:704 avslutas,

att Inrättande av trappa för de som har svårt att ta sig ner och upp ur bassäng, 
Ks/2021:768 följs upp Q3 2022,

att i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från 
socialnämnden, Ks/2021:769 följs upp Q3 2022,

att Säkra vård och ekonomi i jour- och familjeverksamheten, Ks/2022:255 följs upp Q3 
2022,

att i övrigt lägga redovisad förteckning över motioner till handlingarna.

Underlag
1. Förteckning över motioner.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 25.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att Erbjudande en attraktiv helg för tillfälliga arbetare i Gällivare kommun, Ks/2019:717 
följs upp Q2 2022,

att Inrättande av kommunalt pandemilager, Ks/2020:563 följs upp Q3 2022,

att Krav på uppsamling på all gatusopning, Ks/2021:508 avslutas,

att Välkomstpaket till nyanställda kommunarbetare med bristyrken, Ks/2021:585  avslutas,

att Inrätta en extern och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare, Ks/2021:645 följs 
upp Q2 2022,

att säkrare gång- och cykelväg vid Kulleporten, Ks 2021:703 avslutas,

att Backhoppan på Dundret, Ks/2021:704 avslutas,

att Inrättande av trappa för de som har svårt att ta sig ner och upp ur bassäng, 
Ks/2021:768 följs upp Q3 2022,
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att i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen ange ärenderubriker i protokollen från 
socialnämnden, Ks/2021:769 följs upp Q3 2022,

att Säkra vård och ekonomi i jour- och familjeverksamheten, Ks/2022:255 följs upp Q3 
2022,

att i övrigt lägga redovisad förteckning över motioner till handlingarna.
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§ 95

Kommundirektörens rapport
Dnr KS/2022:21

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar om pågående ärenden och övrig aktuell information.

Monica Flodström, kommundirektör, informerar om:
- Personal
- Grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2021
- Stora kommunledningsdagen
- Matlaget

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar

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

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

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

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

Birgitta Larsson (S) informerar från Inlandsbanan (IBAB).

Birgitta Larsson (S) informerar om att Monica Flodström, kommundirektör, Alexander Kult, 
särskild samordnare och Birgitta Larsson, kommunstyrelsens ordförande, träffar Peter 
Larsson, Regeringens särskilda utsedda samordnare, i Boden på torsdag.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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§ 97

Delgivningar
Dnr KS/2022:18, KS/2022:280, KS/2022:30, KS/2022:285, KS/2022:286, KS/2022:287, 
KS/2022:29, KS/2022:301, KS/2022:32, KS/2022:38, KS/2021:752

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättad rapport anmälda delgivningar.

Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättad rapport anmälda delgivningar.

Underlag
1. Rapport.
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§ 98

Delegationsbeslut
Dnr KS/2022:19

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten över delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Anmälda delegationsbeslut.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten över delegationsbeslut.

Underlag
1. Rapport.
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§ 99

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr KS/2022:20

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda kurser/konferenser.

Vid kallelsen utskick föreligger inga anmälda kurser/konferenser.
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§ 100

Ärendeuppföljning
Dnr KS/2022:23

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendeuppföljningen till handlingarna.

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

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att lägga ärendeuppföljningen till handlingarna.
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§ 101

Motion av Lars Alriksson (M), Eva Alriksson (M), Benny Blom (M), Kjell Hansson (M), 
Marina Eriksson (M) och Monika Nordvall Hedström (M) - Att återupprätta Barn- och 
utbildningsnämndens ansvar för maten i skolor och förskolor
Dnr KS/2021:510

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att kostutredningen har pekat ut färdriktningen och 
intentionen i motionen hanteras i den fortsatta processen.

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

Ärendebeskrivning
Motion inkom 2021-06-07 från ledamöter i moderata samlingspartiet i Gällivare. 
Motionärerna redogör för att budgetansvaret för mat i skolor och förskolor nyligen har förts 
över från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens samhällsbyggnads- och 
teknik-utskott samt att detta innebär att maten är en fri nyttighet för barn- och 
utbildningsnämnden. Enligt motionärerna är det mycket märkligt och ett feltänk av 
Gällivare kommun ta bort incitamentet för skolor och förskolor till att minska matsvinnet, 
minska kommunala kostnader för maten och inte minst ett felsteg på vägen till att skapa 
det hållbara samhället. Motionärerna föreslår att budgetposten för maten i skolan och 
förskolor återförs till barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Synpunkter från barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen 
Synpunkter är inhämtade från förvaltningschef vid barn- och utbildningsförvaltningen samt 
kostchef vid samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. Dessa är inte negativa till att 
budgetpost för mat i skolor och förskolor återförs till barn- och utbildningsnämnden. Vidare 
att eftersom hanteringen av budget ser olika ut i de olika verksamheterna som kostenheten 
arbetar med föreslås att en utredning genomförs innan budgetposten återförs. Detta för att 
se vad bästa modellen för en effektiv kosthantering och budgetarbete inom området är.

Remiss är även skickad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande, inget svar har 
inkommit.

Kostutredning
Kommunen har en pågående kostutredning för att se över hela kommunens kostorganisa-
tion. Det bedöms att frågan avseende intentionen i motionen lämpligen hanteras i kost-
utredningen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
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Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga påverkas inte av var budgetposten är.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet kan kopplas till det strategiska målet våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att det pågår en kostutredning och intentionen i 
motionen hanteras i den processen.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 38.

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

att bifalla motionen.

Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

att avslå motionen med motivering att kostutredningen har pekat ut färdriktningen och 
intentionen i motionen hanteras i den fortsatta processen.

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

Comfact Signature Referensnummer: 1318941



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  56  (99)

2022-03-28
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 102

Taxa för timtidparkering och laddning av elfordon
Dnr KS/2021:687

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avgiften för korttidsparkering de första 2 timmarna är gratis, därefter 12 kronor/timme, 
avgiften gäller alla veckans dagar och dygnet runt,

att de med månadskort som gäller vardagar mellan 07.00-17.00 skall betala parkerings-
avgift övrig tid enligt gällande taxa, 12 kronor/timme,

att laddning av elfordon i skolgaraget, energiavgift 3 kronor per kilowatt samt 
parkeringsavgift 12 kronor/timme. Parkeringsavgiften första 2 timmarna är gratis, därefter 
enligt 
gällande taxa för parkeringsavgift,

att laddning av elfordon på övriga kommunala laddstationer är 3 kronor per kilowatt.

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

Deltar ej vid beslut
Eric Palmqvist (SD) deltar ej vid beslut.

Protokollsanteckning
Eric Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet:

Sverigedemokraterna återkommer till kommunfullmäktige med eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-25 §314 att det skall införas en kostnad för att 
parkera i skolgaraget i Kunskapshuset. Ärendet har varit till Fullmäktige 2022-01-31 § 7
Där man beslutade att återremittera ärendet då informationen om kunskapshusets skol-
garagets taxor är otydlig. 

Ekonomiska konsekvenser
Intäkterna är svåra att bedöma.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Vi skapar ett mer attraktivt centrum. 
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget,

att anta förslag till taxa för laddning av elfordon.

Underlag
1. Nytt förslag till taxa.
2. Tidigare taxa. 
3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att avgiften för korttidsparkering de första 2 timmarna är gratis, därefter 12 kronor/timme, 
avgiften gäller alla veckans dagar och dygnet runt,

att de med månadskort som gäller vardagar mellan 07.00-17.00 skall betala parkerings-
avgift övrig tid enligt gällande taxa, 12 kronor/timme,

att laddning av elfordon i skolgaraget, energiavgift 3 kronor per kilowatt samt 
parkeringsavgift 12 kronor/timme. Parkeringsavgiften första 2 timmarna är gratis, därefter 
enligt 
gällande taxa för parkeringsavgift,

att laddning av elfordon på övriga kommunala laddstationer är 3 kronor per kilowatt.

Lars Alriksson (M) yrkar

att de första 2 timmarna är gratis, därefter 12 kronor/timme, avgiften gäller alla veckans 
dagar och dygnet runt,

att de med månadskort som gäller mellan 07.00-17.00 skall betala parkeringsavgift övrig 
tid enligt gällande taxa, 12 kronor/timme. Gratisparkering gäller inte de 2 första timmarna,

att laddning av elfordon i skolgaraget, energiavgift 3 kronor per kilowatt samt 
parkeringsavgift 12 kronor/timme,

att laddning av elfordon på övriga kommunala laddstationer är 3 kr per kilowatt,

att delegera till samhällsbyggnads- och teknikutskottet att hantera kWh-avgiften.

Propositionsordning 
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Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 103

Taxa för bildarkivet
Dnr KS/2022:187

Kommunstyrelsen beslutar

att taxan för bildarkivet 2023 höjs med 3% enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Ungdom-, fritid 
och kulturförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom förvaltningens 
verksamhetsområde: Taxa för Bildarkivet Bildarkivet säljer bilder till allmänhet på förfrågan 
utifrån en fastställd taxa. Taxa för Bildarkivet 2023 föreslås höjas med 2% 
vilket motsvarar inflationstakten enligt KPI.

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

Koppling till kommunens strategiska mål
Mål 2 våra verksamheter är effektiva och attraktiva- taxan syftar till att täcka 
förvaltningens kostnader för bildarkivsverksamhetens produktion och utlämning av 
bilder.

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

att taxan för bildarkivet 2023 höjs med 3% enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).

Underlag
1. Taxa för bildarkivet 2023.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-03-08 § 25.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och 
kulturutskotts förslag

att taxan för bildarkivet 2023 höjs med 3% enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).
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§ 104

Taxa för fjärrlåneavgift, biblioteken
Dnr KS/2022:188

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Barn-, Utbildning- 
och Kulturförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom förvaltningens 
verksamhetsområde:

Taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek

Fjärrlåneavgift uttas för beställning av media från bibliotek som inte ingår i det länsom-
fattande samarbetet. 20kr/bok inom Norden, 150kr utom Norden, 50 kr/artikelkopia. Taxan 
följer riktlinjerna för biblioteken i Norrbotten.
Avvikelser av kostnader för artikelkopior kan förekomma exempelvis vad gäller äldre, 
ömtåligt material eller hela verk.

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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

att anta taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek 2023.

Underlag
1. Fjärrlåneavgift bibliotek 2023.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-03-08 § 26.

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

att anta taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek 2023.

Comfact Signature Referensnummer: 1318941



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  61  (99)

2022-03-28
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 105

Taxa förseningsavgifter inom biblioteksverksamhet
Dnr KS/2022:189

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Ungdom, Fritid- 
och Kulturförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom förvaltningens 
verksamhetsområde:

Taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten

Biblioteket tar ut en förseningsavgift för böcker och annat material som lämnas efter 
återlämningsdatum. Återlämningsdatum framgår av lånekvittot. Avgiften ska om möjligt 
betalas vid återlämningstillfället, i annat fall påförs den bibliotekskortet. Ingen 
förseningsavgift utgår för barn och ungdomsmedier eller för talböcker. Ingen 
förseningsavgift utgår heller till Boken kommer-låntagare. Inga förseningsavgifter tas ut av 
barn och ungdomar 
6-18 år, men målsman ansvarar för att ersätta försvunna eller förstörda medier. Taxan 
följer riktlinjerna för biblioteken i Norrbotten.

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål

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

att anta taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2023.

Underlag
1. Taxa Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2022.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-03-08 § 27.
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Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kultur-
utskotts förslag

att anta taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2023.
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§ 106

Taxa för torghandel 2023
Dnr KS/2022:190

Kommunstyrelsen beslutar

att taxa för torghandel är avgiftsfri 2023.

att revidering av taxor för torghandel normalt ska ske en gång per år om inte annat behov 
föreligger.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Ungdom, Fritid 
och Kulturförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom förvaltningens 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet och önskar årlig revidering 
av taxan vilket här justerats.

Taxa för torghandel

Taxan justerades 2018 och övergick till dygnstaxa istället för tredygnstaxa, som tidigare. 
Detta för att gynna klasser, föreningar och privatpersoner som endast önskar hyra plats en 
dag. Taxan för saluplats behålls oförändrad 2023. Taxan för salubod och stora scenen 
justerades 2019 så att de ligger rätt i förhållande till kostnaden för saluplats. Salubod samt 
scenen bör ligga högre i pris eftersom de innefattar lokal/byggnad. Dessa bör ligga 
oförändrade fram till det nya torget och placering av bodar och saluplatser är klara.

Många taxor inom verksamhetsområdet är förhållandevis låga vilket medför att en årlig 
indexhöjning endast motsvarar ören eller enstaka kronor. Kostnader för att administrera 
revideringen, registreringen och informationen om de hittills årliga höjningarna av taxor är 
ej försvarbart mot kommunens försumbart ökade intäkter. I jämförelse med andra 
kommuner i Sverige framkommer att revidering av taxor inte sker årligen. Endast en 
höjning av taxorna per mandatperiod ger en effektivisering i form av mindre administration 
och minskade omkostnader samt intäktsökningar som blir likvärdiga med en årlig höjning. 
Därför föreslogs taxorna att gälla över två år till att börja med för att sedan tas med 4 års 
mellanrum.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Den oförändrade taxan för saluplats tillsammans med den justering som gjordes 2018 
gynnar skolklasser och föreningar, som vill boka torgplats.
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Koppling till kommunens strategiska mål
1. Våra medborgare är stolta engagerade och trivs. Taxan syftar till att ge alla en möjlighet 
att bedriva och besöka torghandel som en del i ett levande centrum
2. våra verksamheter är effektiva och attraktiva. Genom taxan kan vi både erbjuda service 
och samtidigt få viss självkostnadstäckning i verksamheten.
4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar klimat och miljöpåverkan. 
Genom torghandel ges ökade möjligheter till lokalproduktion och handel 

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

att taxa för torghandel är avgiftsfri 2023.

att revidering av taxor för torghandel normalt ska ske en gång per år om inte annat behov 
föreligger.

Underlag
1. Taxa för torghandel 2023.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-03-08 § 28.
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§ 107

Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2023
Dnr KS/2022:172

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2023.

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2023 upptas till beslut.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär höjning av tillfällig förvaring av skrotbilar som höjs med 8 % för 
att uppnå högre täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och ungdomar
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
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommun-
styrelsen besluta

att anta taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2023.

Underlag
1. Förslag Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-03-10 § 49.
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Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2023.

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

att höja avgiften från 80 kronor till 100 kronor.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Eric Palmqvists m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Magnus Johanssons förslag.

Comfact Signature Referensnummer: 1318941



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  67  (99)

2022-03-28
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 108

Taxa för kopiering av allmän handling, samt digitalisering av pappershandling
Dnr KS/2022:148

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för kopiering av allmän handling, samt digitalisering av pappershandling.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om taxa för 
kopiering av allmän handling för år 2023.

Förslaget har upprättats med en höjning av 3 %, vilket är i enlighet med 
Sveriges Kommuner och Regioners prisindex uppgifter 2021-12-15, för 
kommunal verksamhet (PKV), för år 2023.

Inför 2023-års taxor kompletteras denna taxa med avgifter för digitalisering av 
pappershandling. 

Det finns ingen skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar 
på annat sätt än i pappersform. Avvägning om det är lämpligt ska göras vid varje 
utlämnade. Bedömer en myndighet att det inte finns några integritetsrisker med ett 
elektroniskt utlämnande och att det inte finns några andra hinder på grund av 
bestämmelser i registerförfattningar, står det myndigheten fritt att lämna ut en 
handling i elektronisk form.

Kommunen har rätt att ta ut en maskinkostnad, samt kostnad för framställan av en 
papperskopia för att kunna digitalisera en handling.

Vid överföring till mobil informationsbärare t ex USB, CD ska ersättning tas för den
faktiska kostnaden.

När avgift tas ut för papperskopior ska det samtidigt tas ersättning för portokostnad samt 
för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att förmedla den 
begärda handlingen till mottagaren.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats med en höjning av taxan för kopiering av allmän 
handling med 3 %. Kostnader för lagring på digitala informationsbärare, 
samt 
porto följer den verkliga kostnaden.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
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Koppling till kommunens strategiska mål
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta taxa för kopiering av allmän handling, samt digitalisering av pappershandling.

Underlag
1. Förslag till taxa för kopiering av allmän handling, samt digitalisering av 

pappershandling 2023.
2. Taxa för kopiering av allmän handling 2022.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 31.

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

att anta taxa för kopiering av allmän handling, samt digitalisering av pappershandling.
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§ 109

Taxa för lotteritillstånd 2023
Dnr KS/2022:149

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för lotteritillstånd 2023.

Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2022-2024 beslutade av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen 
delegation att fatta beslut om taxa för lotteritillstånd för 2023. 

Förslaget till nya taxan följer prisindex för kommunal verksamhet (PVK) för år 2023, enligt 
Sveriges kommuner och Regioners cirkulär 2021-02-15; Budgetförutsättningar för åren 
2021-2024. Det innebär att taxan har upprättats med en höjning av 3%.  

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta taxa för lotteritillstånd 2023.

Underlag
1. Förslag/jämför taxa.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 32.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta taxa för lotteritillstånd 2023.
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§ 110

Taxa uthyrning konferensrum Re-form
Dnr KS/2022:150

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa taxa för konferensrum Re-form.

Ärendebeskrivning
Informationscenter för samhällsomvandlingen - Re-form, invigdes i januari 2019 och är 
belägen i Norrskensgallerian. I anläggningen finns ett konferensrum för ca 15 personer 
med erforderlig utrustning.

Kommunikationsavdelningen/info har driftansvaret för anläggningen och har utarbetat
förslag till taxa för konferensrummet, som avser uthyrning till externa verksamheter. 
Kommunens förvaltningar samt LKAB, som medfinansierat anläggningen, erlägger ingen 
hyra.

Externa verksamheter:
Halvdag             440 kr
Heldag               860 kr

Till hyreskostnaden tillkommer förtäring:
Fikabröd/smörgås/frukt erbjuds enligt offert från leverantör + 25%

Hyresintäkterna tillfaller driftkontot för anläggningen för att på så sätt bidra till 
finansieringen av driften.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför intäkter som tillfaller driften av anläggningen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar

att fastställa taxa för konferensrum Re-form.

Underlag
1. Förslag taxa.
2. Jämförelse.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 33.
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Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att fastställa taxa för konferensrum Re-form.
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§ 111

Taxa bilbarnstolar 2023
Dnr KS/2022:151

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för uthyrning av bilbarnstolar 2023.

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsenheten lånar ut bilbarnstolar och bälteskudde utan kostnad i maximalt sju 
dagar. Taxorna avser försenad återlämning. Taxorna bör sättas i förhållande till aktuell 
kostnad för ny bilbarnstol/bälteskudde samt utifrån efterfrågan och tillgång. Då nypris på 
bälteskudde är relativt låg och efterfrågan likaså föreslås en separat summa för dessa. 
Kostnaden för ny bilbarnstol och bälteskudde bedöms stå i proportion till nu gällande taxor. 
Därför föreslås ingen taxehöjning för 2023.

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

Konsekvenser för barn och unga
Bilbarnstolar som återlämnas i rätt tid ger fler barn möjligheten att åka säkert i bilen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta taxa för uthyrning av bilbarnstolar 2023.

Underlag
1. Gällande Taxa för uthyrning av bilbarnstolar.
2. Förslag till ny Taxa för uthyrning av bilbarnstolar 2023.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 34.

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

att anta taxa för uthyrning av bilbarnstolar 2023.
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§ 112

Taxa uthyrning flytvästar 2023
Dnr KS/2022:152

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för uthyrning av flytvästar 2023.

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsenheten lånar ut flytvästar utan kostnad i maximalt sju dagar. Taxorna 
avser försenad återlämning. Vid försenad återlämning debiteras låntagaren per dygn. Nu 
gällande taxa bedöms fortfarande stå i proportion till anskaffningsvärdet.

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

Konsekvenser för barn och unga
Flytvästar som återlämnas i rätt tid ger fler barn möjligheten att vistas säkert i båt. Det är 
mycket ovanligt att flytväst inte återlämnas i rätt tid.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta taxa för uthyrning av flytvästar 2023.

Underlag
1. Gällande Taxa för uthyrning av flytvästar.
2. Förslag till ny Taxa för uthyrning av flytvästar 2023.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 35.

Yrkande
Steve Ärlebrand (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta taxa för uthyrning av flytvästar 2023.
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§ 113

Taxa för kulturskolan
Dnr KS/2022:184

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att som planerat fortsätta försöket med avgiftsfri kulturskola under sammanlagt 3 år 
2023-2026, samt

att regelbundet en gång per år följa upp och utvärdera mål och resultat.

Deltar ej vid beslut
Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) deltar ej vid beslut.

Protokollsanteckning
Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet:

Moderaterna och Sverigedemokraterna återkommer till kommunfullmäktige med eget 
yrkande.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut KS/2021:183-0031 är kulturskolan avgiftsfri 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Intäkter -100 tkr/år, uppvägs till delar genom minskad administration vad gäller utskick
påminnelser förseningsavgifter etc.

Konsekvenser för barn och unga
Skapar möjlighet för alla oavsett ekonomisk situation att söka plats i Kulturskolan och att 
delta i kulturverksamhet såsom musik, drama och dans.
Kreativ verksamhet främjar barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.
Genom att skapa möjlighet och uppmuntra alla barn och unga att delta i hälsofrämjande 
kreativ verksamhet kan det bidra till minskad skadegörelse, minska risker för tidigt 
nyttjande av alkohol och droger. 
Att främja barn och ungas psykosociala hälsa ger positiva konsekvenser, inte minst 
ekonomiska sådana, för alla medborgare. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Mål 1: Våra medborgare är stolta engagerade och trivs: Genom skapande verksamhet 
och musik-dans och teaterarrangemang ökar vi trivsel och stolthet för alla medborgare. 
Mål 2: Våra verksamheter är effektiva och attraktiva: Att möjliggöra delaktighet för alla 
barn och unga att delta i kulturverksamhet ökar attraktiviteten.
Att delta i kulturutvecklande verksamhet är ett effektivt sätt att ta tillvara barn 
och ungas kreativitet och skaparkraft.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids och kulturutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att som planerat fortsätta försöket med avgiftsfri kulturskola under sammanlagt 3 år 
2023-2026, samt

att regelbundet en gång per år följa upp och utvärdera mål och resultat.

Underlag
1. Avgiftsfri kulturskola i regionen. 
2. Samband mellan kultur och hälsa barn och unga.
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-03-08 § 23.

Yrkande
Johannes Reinfors (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och 
kulturutskotts förslag

att som planerat fortsätta försöket med avgiftsfri kulturskola under sammanlagt 3 år 
2023-2026, samt

att regelbundet en gång per år följa upp och utvärdera mål och resultat.
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§ 114

Taxa för felparkeringsavgifter 2023
Dnr KS/2022:164

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för felparkeringsavgifter 2023.

Deltar ej vid beslut
Eric Palmqvist (SD) och Lars Alriksson (M) deltar ej vid beslut.

Protokollsanteckning
Eric Palmqvist (SD) och Lars Alriksson (M) vill föra följande till protokollet:

Sverigedemokraterna och Moderaterna återkommer till kommunfullmäktige med eget 
yrkande.

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

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär höjning av samtliga felparkeringstaxor som höjs med 8 % för att 
uppnå högre täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och ungdomar
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
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att anta taxa för felparkeringsavgifter 2023.
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Underlag
1. Förslag Taxa för felparkeringsavgifter 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-03-10 § 51.

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

att anta taxa för felparkeringsavgifter 2023.
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§ 115

Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2023
Dnr KS/2022:161

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

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 samtliga avgifter enligt bestämmelserna i 10-14§§ 
avgiftsförordningen (1992:191) 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.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att anta taxa transportdispenser 2023.

Underlag
1. Förslag Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-03-10 § 52.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta taxa transportdispenser 2023.
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§ 116

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2023.

Deltar ej vid beslut
Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) deltar ej vid beslut.

Protokollsanteckning 
Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet:

Moderaterna och Sverigedemokraterna återkommer till kommunfullmäktige med eget 
yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-28 § 28 att justering av biljettpriser för tätorts-
trafiken 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  65 kr 950 kr
Årskort vuxna  80 kr 1600 kr
Halvårskort barn, ungdomar      0 kr 0 kr
Halvårskort seniorer  25 kr 600 kr
Halvårskort Vuxna    60 kr 1000 kr

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget som har upprättats genererar en ökning på ca 5,0% år 2023.

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
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att anta taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2023.

Underlag
1. Jämförelse av taxa för tätortstrafiken 2023.
2. Föreskrift.
3. Länstrafikens prislista för enkelpris och rabattkort.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-03-10 § 53.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2023.
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§ 117

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023
Dnr KS/2022:160

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

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 6 % 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
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige 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 2022-03-10 § 54.
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Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta förslag till VA-taxan 2023, samt

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
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§ 118

Taxa för tömning fettavskiljare 2023
Dnr KS/2022:169

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

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 miljö-
balken. 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
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Underlag
1. Förslag till taxa för tömning av fettavskiljare 2023.
2. Taxa för tömning av fettavskiljare 2022.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-03-10 § 55.
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Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
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§ 119

Taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunens huvudmannaskap 2023
Dnr KS/2022:168

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

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 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 av avloppsreningsverk utanför kommunens huvudmannaskap 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 4 %, 
vilket innebär en höjning om 9 kr för exempelvis tömning av avvattnat slam per kubik.

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
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige 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 avloppsreningsverk utanför kommunalt 

huvudmannaskap 2023.
2. Taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunalt huvudmannaskap 2022.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-03-10 § 56.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
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§ 120

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

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 Miljö-
balken. 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 4 %, 
vilket innebär en höjning om 76kr för tömning av en slamavskiljare på 3 m3. 
Extratömningar föreslås höjas med 12 %, vilket innebär en höjning om 353 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
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige 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 slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2023.
2. Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 2022.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-03-10 § 57.

Yrkande
Steve Ärlebrand (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
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§ 121

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

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
Taxorna för upplåtelse av offentlig plats är oförändrade för år 2023. 

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
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att anta taxan i sin helhet.

Underlag
1. Förslag taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-03-10 § 58.

Yrkande
Johannes Reinfors (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta taxan i sin helhet.
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§ 122

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

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
Taxorna för schakttillstånd och trafikanordningsplan är oförändrade för år 2023. 

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
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige 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 2022-03-10 § 59.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta taxan i sin helhet.
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§ 123

Taxa för bredband 2023
Dnr KS/2022:163

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för bredbandsrelaterade avgifter 2023, 

att taxan gäller från och med 1 januari 2023.

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
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att anta upprättad taxa för bredbandsrelaterade avgifter 2023, 

att taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Underlag
1. Förslag - Taxor för bredbandsrelaterade avgifter 2023.
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2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-03-10 § 60.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta upprättad taxa för bredbandsrelaterade avgifter 2023, 

att taxan gäller från och med 1 januari 2023.
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§ 124

Taxa för planbesked 2023
Dnr KS/2022:166

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lämna taxan oförändrad, samt

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 spegla och justeras 
för inflationen i samhället. 

Ekonomiska konsekvenser
Enligt förslag till taxa

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att lämna taxan oförändrad, samt

att anta taxa för planbesked.

Underlag
1. Taxa för planbesked.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-03-10 § 61.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att lämna taxan oförändrad, samt

att anta taxa för planbesked.
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§ 125

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2023.

Deltar ej vid beslut
Lars Alriksson (M) deltar ej vid beslut.

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

Moderaterna återkommer med eget yrkande i budgetprocessen.

Ärendebeskrivning
Taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2023.

Förslaget har upprättats med en höjning av 3,0 %, vilket är i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023.

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
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2023.

Underlag
1. Förslag till taxa 2023.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-14 § 36.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2023.
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§ 126

Taxa för Pensionärsservice 2023
Dnr KS/2022:146

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Pensionärsservice 2023.

Deltar ej vid beslut
Eric Palmqvist (SD) deltar ej vid beslut.

Protokollsanteckning
Eric Palmqvist (SD) vill föra följande till protokollet:

Sverigedemokraterna återkommer till kommunfullmäktige med eget yrkande.

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 arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 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 2022-03-14 § 37.
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Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta taxa för Pensionärsservice 2023.
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