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deltagare Namn Anmärkning/närvarande 

Kommun- 
sekreterare Maria Landström §§ 233–258 
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direktör Monica Flodström §§ 233–238, 240–258 
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chef Annette Viksten Åhl § 234 
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Kvalitets- 
ledare Louise Nilsson Ranta §§ 235–238, föredragande 

Controller Hanna Nedergård 
Zetterkvist § 240, föredragande 

Avdelningsc 
hef Ann-Sofie Malmefjäll § 243, föredragande 

Avdelnings- 
chef Anneli Markström §§ 244–245, föredragande 

Projekt- 
controller Thomas Pettersson § 246, föredragande 

Avdelningsc 
hef Per-Erik Suorra § 247, föredragande 

Planeringsch 
ef Marcus Zetterkvist § 248, föredragande 

Förvaltnings 
chef Tim Zedig §§ 257–258, föredragande 

Säkerhetsch 
ef Andreas Pääjärvi § 250, föredragande 
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  Kommunstyrelsen  
 

§ 233 
 

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  
 

§ 234 
 

Socialnämndens fördjupade uppföljning av underskott 
Dnr KS/2022:26 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att till kommunstyrelsen 5 december 2022 presentera samtliga utförda besparingsåtgärder 
för 2022, samt 

 
att redovisa planerade åtgärder för 2023 för att komma i ram. 

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

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har under -21 inte klarat att hålla sin driftbudget. Enligt nuvarande prognos 
för -22 är bedömningen att det kommer att vara ett underskott i driftbudgeten även 
innevarande år. Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att se över både 
kortsiktiga och långsiktiga åtgärder i syfte att nå en budget i balans. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-20 att begära en uppföljning av socialnämndens 
upprättade åtgärdsplan av att få en budget i balans, samt att uppföljningen redovisas till 
kommunstyrelsen 24 oktober. 

 
Underlag 

1. Kommunstyrelsen 2022-06-20 § 175. 
2. Presentation. 

 
Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) 

 
att till kommunstyrelsen 5 december 2022 presentera samtliga utförda besparingsåtgärder 
för 2022, samt 

 
att redovisa planerade åtgärder för 2023 för att komma i ram. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik 
Ölvebos m.fl. förslag. 
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  Kommunstyrelsen  
 

Tilläggsyrkande 
Lars Alrikssons (M) yrkar 

 
att uppmana socialnämnden att ta beslut för att sänka kostnader inom avdelning Bistånd 
unga, 

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

 
att påbörja hemtagningsprocess för placerade barn, 

 
att omedelbart utöka arbetet med att få fler familjehem med ett direkt avtal med Gällivare 
kommun för att underlätta, umgänge, hemtagning och sänka kostnaden för placerade 
barn, 

 
Propositionsordning tilläggsyrkande 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl.förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Henrik Ölvebos m.fl. förslag. 
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  Kommunstyrelsen  
 

§ 235 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts delårsuppföljning internkontrollplan 2022 
Dnr KS/2022:110 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av internkontrollplan för år 2022. 
 

Ärendebeskrivning 
För att säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen arbete med intern 
kontroll på ett systematiskt sätt. 

 
Utdrag ur Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §: ” Nämnderna ska var och en inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. 

 
Internkontroll är ett system för styrning och uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika 
delar såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda 
verksamhetsområden där bedömda risker finns. 

 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna 
kontrollplaner 12 november 2012 (§152) och kommunstyrelsen har framtagit ett 
styrsystem för internkontroll 14 juni 2021 (§ 176). 

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

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

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

 
att anta kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av internkontrollplan för år 2022. 

 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av internkontrollplan för delår 2022. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 98. 
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  Kommunstyrelsen  
 
 

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

att anta kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av internkontrollplan för år 2022. 
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  Kommunstyrelsen  
 

§ 236 
 

Delårsrapport Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022 
Dnr KS/2022:132 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsens arbetsutskott för januari till augusti 
tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport KS/2022:131 och överlämnas till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

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

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

 
att verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsens arbetsutskott för januari till augusti 
tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport KS/2022:131 och överlämnas till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

 
Underlag 

1. Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsens arbetsutskott för januari till augusti. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 99. 

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

 
att verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsens arbetsutskott för januari till augusti 
tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport KS/2022:131 och överlämnas till 
kommunfullmäktige för fastställande. 
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  Kommunstyrelsen  
 

§ 237 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsplan 2023-2026 
Dnr KS/2022:104 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta verksamhetsplan för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2026. 
 

Ärendebeskrivning 
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har Kommunfullmäktige 
beslutat att införa en målstyrningsmodell. Både den politiska organisationen och 
förvaltningarna omfattas av målstyrningen och ska arbeta i enlighet med den framtagna 
modellen. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har utarbetat en verksamhetsplan med fokusområden 
som utgår från Kommunfullmäktiges vision, verksamhetsidé och strategiska målsättningar. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsplaner är en fundamental del i målstyrningsarbetet i syfte att harmonisera mål 
och medel för en effektivare kommun. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Verksamhetsplaner är ett dokument som används för att säkerställa att kommunen efter- 
lever de globala målen Agenda 2030 som påverkar levnadsvillkoren för barn och unga. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsplan är utskottets planering för att 
säkerställa att stöd- och utvecklingsförvaltningen efterlever de strategiska målen. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta verksamhetsplan för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2025. 

Underlag 
1. Verksamhetsplan för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2025. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 100. 

 
Yrkande 
Magnus Johansson (S) yrkar 

 
att anta verksamhetsplan för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2026. 
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  Kommunstyrelsen  
 

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

§ 238 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts internkontrollplan 2023 
Dnr KS/2022:619 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta kommunstyrelsens arbetsutskotts internkontrollplan för år 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
För att säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen arbete med 
internkontroll på ett systematiskt sätt. 

 
Utdrag ur Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §: ” Nämnderna ska var och en inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. 

 
Internkontroll är ett system för styrning och uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika 
delar såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhets- 
områden där bedömda risker finns. 

 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna 
kontrollplaner 12 november 2012 (§152) och kommunstyrelsen har framtagit ett 
styrsystem för internkontroll 14 juni 2021 (§ 176). 

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

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

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta kommunstyrelsens arbetsutskotts internkontrollplan för år 2023. 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts internkontrollplan 2023. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 109. 
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  Kommunstyrelsen  
 
 

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

att anta kommunstyrelsens arbetsutskotts internkontrollplan för år 2023. 
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  Kommunstyrelsen  
 

§ 239 
 

Delårsrapport Kommunstyrelsens Ungdom-, fritid och Kulturutskott 2022 
Dnr KS/2022:134 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsens Ungdom-, fritid och kulturutskott för 
januari till augusti tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport KS/2022:131 och 
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 

 
Ärendebeskrivning 
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller viktiga händelser 
under perioden, driftsanalys, investeringsredovisning samt förväntad utvecklig avseende 
finansiella mål och verksamhetsmål. Till delårsrapporten sammanfattas även måluppfyllelse 
för Kommunstyrelsens Ungdom-, fritid och kulturutskott utifrån den beslutade 
verksamhetsplanen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 

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

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

 
att verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsens Ungdom-, fritid och kulturutskott för 
januari till augusti tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport KS/2022:131 och 
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 

 
Underlag 

1. Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsens Ungdom-, fritid och kulturutskott för 
januari till augusti. 

2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-10-04 § 78. 
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  Kommunstyrelsen  
 

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

 
att verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsens Ungdom-, fritid och kulturutskott för 
januari till augusti tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport KS/2022:131 och 
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 
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  Kommunstyrelsen  
 

§ 240 
 

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott delårsrapport år 2022 
Dnr KS/2022:133 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott för 
januari till augusti tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas 
till kommunfullmäktige för fastställande. 

 
Ärendebeskrivning 
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller viktiga händelser 
under perioden, driftsanalys, investeringsredovisning samt förväntad utvecklig avseende 
finansiella mål och verksamhetsmål. Till delårsrapporten sammanfattas även måluppfyllelse 
för Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott utifrån den beslutade 
verksamhetsplanen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
I delårsrapporten sammanfattas nämndens måluppfyllelse till de strategiska målen. 

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

 
att verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott för 
januari till augusti tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas 
till kommunfullmäktige för fastställande. 

 
Underlag 
1. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott för 

januari till augusti. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-10-06 § 164. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (52) 

2022-10-24 

 

   
 
 

Com 

 
 
 

fact Signature Refere 

Utdragsbestyrkande 
 
nsnummer: 1474208 

 

 

  Kommunstyrelsen  
 

Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag 

 
att verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott för 
januari till augusti tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas 
till kommunfullmäktige för fastställande. 
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§ 241 
 

Kommunövergripande delårsrapport år 2022 
Dnr KS/2022:193 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna delårsrapporten för Gällivare kommun 2022. 
 

Protokollsanteckning 
Birgitta Häggström, ekonomichef, vill föra följande till protokollet: 
Budget är beslutad av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 160 till 7 158 tkr, vilket är 
424 tkr lägre än 7 582 tkr som är i delårsrapporten. Budgeten kommer att justeras till 
årsbokslutet 2022 till 7 158 tkr. 

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

 
Till kommunstyrelsen presenteras delårsrapporten i sin helhet. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsrapporten för Gällivare kommun 2022. 

Underlag 
1. Delårsrapport Gällivare kommun 2022. 

 
Yrkande 
Mattias Liinanki (MP) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag 

att godkänna delårsrapporten för Gällivare kommun 2022. 
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§ 242 
 

Ny budgetprocess 
Dnr KS/2022:592 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

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

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

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

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

 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga direkta. 

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta övergång till ny budgetprocess – resursfördelning baserat på prislappar. 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 103. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (52) 

2022-10-24 

 

   
 
 

Com 

 
 
 

fact Signature Refere 

Utdragsbestyrkande 
 
nsnummer: 1474208 

 

 

  Kommunstyrelsen  
 

Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och Lars Alriksson 
(M) 

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

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Jeanette Wäpplings m.fl. förslag. 
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§ 243 
 

Idrottsstipendier Sofia Mattsson/Marcus Hellner 
Dnr KS/2022:591 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att återremittera ärendet till pågående utredning för att se över var och hur stipendierna 
ska utdelas. 

 
Ärendebeskrivning 
Idrottsstipendierna instiftades i samband med idrottarna Marcus Hellner och Sofia 
Mattssons internationella framgångar inom skidåkning respektive brottning. Dessa har 
delats ut vartannat år till idrottande ungdomar i Gällivare kommun i syfte att motivera och 
inspirera. Beloppet för respektive stipendium har uppgått till 25 000 kr. 

 
Stipendiemedel för Hellnerstipendiet är i dagsläget avsatta under Nämnd och utredning och 
25 000kr för Mattssonstipendiet är ofinansierat och åligger Ungdom-fritid och 
kulturförvaltningen. Dessa stipendier har dessvärre inte delats ut i enlighet med tidigare 
grundbeslut då omorganisationer gjorts efteråt. 

 
En översyn av dessa stipendier har gjorts tillsammans med berörda avdelnings och 
förvaltningschefer i organisationen. I enlighet med att den nya avdelningen tillväxt och 
attraktivitet upprättats, föreligger förslag att båda idrottsstipendierna samlas och inrättas 
under denna avdelning. 

 
Stipendierna bör samordnas och delas ut vartannat år efter nomineringar, i samverkan 
med Sofia Mattsson, Marcus Hellner och tillväxt och attraktivitetsavdelningen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Budget omfördelas inom ram från Nou respektive Ufku till tillväxt och 
attraktivitetsavdelningen. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet bedöms medföra positiva effekter för barn och unga då dessa utgör målgrupp. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Ärendet kopplas främst till kommunens strategiska mål nr 1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

 
att flytta Marcus Hellner stipendiet med tillhörande budget på 25 000 kr från Nämnd och 
utredning; ansvar 15501, verksamhet 2206, objekt 111 till tillväxt och 
attraktivitetsavdelningen; ansvar 15001, verksamhet 2201, omgående. 
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att flytta Sofia Mattsson stipendiet från fritidsavdelningen till tillväxt och 
attraktivitetsavdelningen och att budget för stipendiet omfördelas mellan Ungdom, - fritid 
och kulturförvaltningen och Stöd- och Utvecklingsförvaltningen i budgetprocessen 2023- 
2026. 

 
Underlag 

1. Marcus Hellner idrottsstipendium KS/2016:427. 
2. Sofia Mattsson idrottsstipendium KS/2016:625. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 95. 

 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (V) yrkar 

 
att återremittera ärendet till pågående utredning för att se över var och hur stipendierna 
ska utdelas. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette 
Wäpplings förslag. 
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§ 244 
 

Yttrande avseende remiss Utökat informationsutbyte, DS 2022:13 
Dnr KS/2022:566 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta upprättat yttrande som sitt eget att överlämnas till Finansdepartementet. 
 

Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har 2021-06-20 beslutat tillsätta en utredning för att utvärdera 
möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshets- 
kassor (Fi 2021:B) vilket resulterat i departementspromemorian Utökat informationsutbyte 
(Ds 2022:13). Utredningen konstaterar att det finns behov av ändrade regler avseende 
sekretess, behandling av personuppgifter etc. för att få till stånd ett mer ändamålsenligt 
och 
effektivt informationsutbyte, samtidigt som behovet av skydd för den enskildes personliga 
integritet beaktas. Utredningen föreslår författningsändringar i Offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL), socialtjänstlagen samt i förordningar så som förordning (2000:628) 
om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, studiestödsförordningen (2000:655), 
utlänningsförordningen (2006:97) m.fl. för att möjliggöra informationsutbyte. Gällivare 
kommun har tillställts remiss för yttrande gällande utredning och har att upprätta samt 
överlämna svar i ärendet. 

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

 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och unga att ta ställning till. Barn 
och ungas åsikter har därmed inte inhämtats. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Koppling görs till Kommunplan 2022-2024, kommunfullmäktiges beslut 2021-06-07 § 79, 
och strategisk målsättning 1 där medborgarnas behov nämns som utgångpunkt i arbetet 
inom verksamheterna. Koppling görs även till strategisk målsättning 2 där både inre och 
yttre effektivitet beskrivs utifrån kravställning om produktivitet, kostnadseffektivitet, 
kvalitet och service. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

 
att anta upprättat yttrande som sitt eget att överlämnas till Finansdepartementet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (52) 

2022-10-24 

 

   
 
 

Com 

 
 
 

fact Signature Refere 

Utdragsbestyrkande 
 
nsnummer: 1474208 

 

 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Underlag 
1. Yttrande över Departementspromemorian Ds 2022:13 - Utökat informationsutbyte, 
2022-09-05. 
2. Remissmissiv Utökat informationsutbyte Ds 2022:13. 
3. Departementspromemoria Utökat informationsutbyte (Ds 2022:11). 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 101. 

 
Yrkande 
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med kommun- 
styrelsens arbetsutskotts förslag 

 
att anta upprättat yttrande som sitt eget att överlämnas till Finansdepartementet. 
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§ 245 
 

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

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

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

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

 
Reservation 
Jeanette Wäppling (V), Karl-Erik Taivalsaari (V), Mattias Liinanki (MP), Henrik Ölvebo (MP) 
och Stefan Ovrell (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

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

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

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

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

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför en omfördelning i budget gällande överförmynderiverksamhet, då 
kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel. Kostnad utifrån föreslagen budget och 
fördelningsnyckel motsvarar verksamhetens resultat för 2021. 
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Konsekvenser för barn och unga 
Förslag till beslut bedöms ha en positiv konsekvens för barn och ungdomar då fokus i 
överförmynderiverksamheten är den enskilde och dennes behov. En gemensam 
överförmyndarnämnd förväntas säkerställa resurser och kompetensutveckling för att bättre 
tillgodose kvalitativ handläggning. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Koppling görs till Kommunplan 2022-2024, kommunfullmäktiges beslut 2021-06-07 § 79, 
och strategisk målsättning 1 där medborgarnas behov nämns som utgångpunkt i arbetet 
inom verksamheterna. Koppling görs även till strategisk målsättning 2 där både inre och 
yttre effektivitet beskrivs utifrån kravställning om produktivitet, kostnadseffektivitet, 
kvalitet och service. 

 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

 
att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd, 

 
att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, 

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

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

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

 
Underlag 
1. Avtal gemensam överförmyndarnämnd. 
2. Reglemente gemensam överförmyndarnämnd. 
3. Budgetförslag gemensam överförmyndarnämnd. 
4. Överförmyndarnämndens protokoll 2022-09-20 § 25. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 102. 
6. Risk- och konsekvensanalys. 
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Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Mattias Liinanki (MP), Jeanette 
Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP) och Stefan Ovrell (MP) 

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

 
att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd, 

 
att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, 

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

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

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

Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Lars Alriksson (M) 

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

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris 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. 
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§ 246 
 

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

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att från projekt 71046, Lapland Airport utveckling, anvisa 300 tkr till projekt 71008, 
LapAirport, Toalettservice, 

 
att från projekt 71018, Värmeanläggning, anvisa 100 tkr till projekt 71008, LapAirport, 
Toalettservice, 

 
att från projekt 71001, Startextension bana 30, anvisa 500 tkr till projekt 83000, 
LaplAirport, Hjullastare L110, 

 
att från projekt 71001, Startextension bana 30, anvisa 860 tkr till projekt 71061, Lapland 
Airport, Radioanläggning Dundret, 

 
att från projekt 71020, Friktionsmätningsutrustning, anvisa 40 tkr till projekt 71061, 
Lapland Airport, Radioanläggning Dundret. 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

 
Hjullastare L110: En ny hjullastare motsvarande storleken Volvo L 110 måste köpas in för 
att ersätta nuvarande maskin. Den används framförallt för att bära den stora snöslungan. 
Mindre traktorer kan ej användas för att bära snöslungan. Drifttiden på nuvarande maskin 
har gått över en kritisk punkt vilket medför dyrare reparation/servicekostnader vid fortsatt 
drift och verksamheten riskerar driftstörningar. Budget finns idag motsvarande 2000 tkr 
vilket beviljades i budgetprocessen 2022-2025. Utifrån offert är priset 2500 tkr vilket kan 
härledas till den senaste tidens prisökningar på bland annat stål vilket medför att 
tilläggsanslag på 500 tkr behövs. 
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Flygradioanläggning Dundret: Utifrån myndighetskrav från Transportstyrelsen har behov 
av en ny flygradioanläggning på Dundret uppstått som ska komplettera den befintliga. 
Anläggningen ska åtgärda de störningar som helikoptertrafiken har runt Dundret på grund 
av dålig radiotäckning med dålig hörbarhet som följd. Budget behövs med 900 tkr. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 

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

 
att från projekt 71046, Lapland Airport utveckling, anvisa 300 tkr till projekt 71008, 
LapAirport, Toalettservice, 
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att från projekt 71018, Värmeanläggning, anvisa 100 tkr till projekt 71008, LapAirport, 
Toalettservice, 

 
att från projekt 71001, Startextension bana 30, anvisa 500 tkr till projekt 83000, 
LaplAirport, Hjullastare L110, 

 
att från projekt 71001, Startextension bana 30, anvisa 860 tkr till projekt 71061, Lapland 
Airport, Radioanläggning Dundret, 

 
att från projekt 71020, Friktionsmätningsutrustning, anvisa 40 tkr till projekt 71061, 
Lapland Airport, Radioanläggning Dundret. 

 
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

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

 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-10-06 § 166. 
 

Yrkande 
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag att kommunstyrelsen 
beslutar 

 
att från projekt 71046, Lapland Airport utveckling, anvisa 300 tkr till projekt 71008, 
LapAirport, Toalettservice, 

 
att från projekt 71018, Värmeanläggning, anvisa 100 tkr till projekt 71008, LapAirport, 
Toalettservice, 

 
att från projekt 71001, Startextension bana 30, anvisa 500 tkr till projekt 83000, 
LaplAirport, Hjullastare L110, 

 
att från projekt 71001, Startextension bana 30, anvisa 860 tkr till projekt 71061, Lapland 
Airport, Radioanläggning Dundret, 

 
att från projekt 71020, Friktionsmätningsutrustning, anvisa 40 tkr till projekt 71061, 
Lapland Airport, Radioanläggning Dundret. 

 
att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag att kommunstyrelsen 
beslutar 

 
att från projekt 71001, Startextension bana 30, anvisa 2000 tkr till projekt 71007, Ny 
tankstation. 
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§ 247 
 

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

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att anta VA-plan för Gällivare kommun. 
 

Ärendebeskrivning 
En kommun har planeringsansvar för hela kommunens VA-försörjning, det vill säga 
dricksvatten, spillvatten, dag- och dränvatten, både inom och utanför det kommunala 
verksamhetsområdet. I dagsläget står Gällivare kommun i, och inför, strukturella 
samhällsförändringar och andra utmaningar som bland annat kommer innebära stora 
investeringar för att åstadkomma och bevara en hållbar VA-försörjning för befintlig och 
framtida bebyggelse. Därför är en strategisk och långsiktig VA-planering ett viktigt verktyg 
för att synliggöra problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta befintliga 
och kommande utmaningar. Med anledning av detta har en VA-plan tagits fram för 
Gällivare kommun och upptas till beslut. I framtagande av VA-plan har konsultstöd tagits in 
och samverkan har skett med avdelningar inom Samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen samt Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen där arbetsgrupp med 
representanter från berörda avdelningar och förvaltningar varit delaktiga. VA-planen har 
remitterats till Försvarsmakten Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen. Kommunfullmäktige har 2022-06-13 § 76 återremitterat ärendet 
för revidering av tidplan utifrån Länsstyrelsens föreläggande gällande VA Vassara (ärende 
KSst/2020:587 - Begäran om utredning om kommunala vattentjänster, vatten och avlopp, 
Vassaraträsk, Gällivare kommun). Revidering av tidplan är gjord och VA-plan upptas åter 
till beslut. 

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

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

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

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

 
att anta VA-plan för Gällivare kommun. 

 
Underlag 

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

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

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

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

 
att anta VA-plan för Gällivare kommun. 
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§ 248 
 

Förvärv fastigheterna Gällivare 82:25 m.fl. 
Dnr KSst/2022:573 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna i ärendet upprättat avtal om förvärv av fastigheterna Gällivare 82:25-82:32 
och därmed även förvärvet av fastigheterna för en köpeskilling om 4 500 000 kronor, 

 
att anvisa medel till köpeskillingen från Nya exploateringsområden Gator 24021, samt 

 
att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna i ärendet aktuella överlåtelsehandlingar. 

 
Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun har erbjudits ett förvärv av fastigheterna Gällivare 82:25-82:32. 
Fastigheterna är belägna inom detaljplaneområde för bostäder. 

 
Inom det aktuella detaljplaneområdet föreligger ett exploateringsavtal mellan den nu 
aktuella säljaren av fastigheterna och kommunen. Ett förvärv av fastigheterna innebär att 
kommunen ensam äger samtliga fastigheter inom området och att exploateringsavtalet för 
anses som förfallet. 

 
Sammantaget bedöms den aktuella köpeskillingen som rimlig och omständigheterna i 
övrigt i ärendet talar för ett förvärv av fastigheterna. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett förvärv av fastigheterna innebär att kommunen ska utge en kontant ersättning om 
4 500 000 kronor till säljaren där markvärdet för kommunens fastighetsinnehav bedöms 
öka med motsvarande belopp. 

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

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Förvärv av fastigheterna innebär att kommunen ensam har rådighet över planområdet 
vilket bedöms skapa goda förutsättningar för att tillse att det uppförs bostäder inom om- 
rådet. 

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

 
att godkänna i ärendet upprättat avtal om förvärv av fastigheterna Gällivare 82:25-82:32 
och därmed även förvärvet av fastigheterna för en köpeskilling om 4 500 000 kronor, 
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att anvisa medel till köpeskillingen från Nya exploateringsområden Gator 24021, samt 
 

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna i ärendet aktuella överlåtelsehandlingar. 

 
Underlag 

1. Avtal om förvärv av fastigheterna Gällivare 82:25-82:32 
2. Karta med markering över i ärendet aktuella fastigheter. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-10-06 § 163. 

 
Yrkande 
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag 

 
att godkänna i ärendet upprättat avtal om förvärv av fastigheterna Gällivare 82:25-82:32 
och därmed även förvärvet av fastigheterna för en köpeskilling om 4 500 000 kronor, 

 
att anvisa medel till köpeskillingen från Nya exploateringsområden Gator 24021, samt 

 
att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna i ärendet aktuella överlåtelsehandlingar. 
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§ 249 
 

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

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 

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

 
Jeanette Wäppling (V) informerar från Kommunala pensionärsrådet (KPR) 13 oktober: 
KPR har fått information om planering för överförmyndarnämnden 
Information om Vassarahem 
Information om aktivitet volontärverksamhet för äldre. 

 
Birgitta Larsson (S) informerar att Rådet för social hållbarhet inte haft samråd pga. att 
tjänsteperson ej är utsedd. 

 
Henrik Ölvebo informerar från Rådet för funktionshinderfrågor (RFF): 
Parkeringssituationen på Guldet 
Information om arbetet med hemsidan 
RFF framför synpunkter om kommunens information i Kometen. 

 
Maria Åhlén (S) informerar från ungdomsrådet: 
Hojja-konserten, ansvar över drogtesterna för dem under 18 år 
Iordningsställande av loger. 

 
Magnus Johansson (S) informerar från E-nämnden: 
Delårsrapporten 
Gällivare 100 % närvaro 
Rekrytering pågår av E-samordnare 
Gemensamma datacentret 
Upphandling verksamhetssystem socialtjänsten 
Projekt som pågår 
Förvaltare. 
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§ 250 
 

Kommundirektörens rapport 
Dnr KS/2022:21 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga kommundirektörens rapport med godkännande till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören informerar om pågående ärenden och övrig aktuell information. 

 
Monica Flodström, kommundirektör, informerar om: 

- Hojja-konserten blev en dundersuccé. SVT har spelat in konserten. 
- Birgitta Larsson (S) informerar om att filmteamet, kommunikation tillsammans med 

kommunalråden och ungdomsrådet, delat ut gåvor på taket på Kunskapshuset till 
Hojja och Mårdhunden. 

- Ägardirektiven generella och specifika. 
- 

Andreas Pääjärvi, säkerhetschef, informerar om: 
- polisanmälan MBR. 
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§ 251 
 

Delgivningar 
Dnr KS/2022:18, KS/2022:28, KS/2022:29, KS/2022:30, KS/2022:31, KS/2022:32, 
KS/2022:572, KS/2022:608 

 

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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§ 252 
 

Delegationsbeslut 
Dnr KS/2022:19 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga ärendet till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Anmälda delegationsbeslut. 

 
Vid kallelsens utskick föreligger inga anmälda delegationsbeslut. 

 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 253 
 

Ärendeuppföljning, kommunstyrelsen 
Dnr KS/2022:23 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna. 
 

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

 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslista. 
 

Yrkande 
Magnus Johansson (S) yrkar 

 
att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna. 
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§ 254 
 

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

 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

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

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

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

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

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
att avslå motionen med hänvisning till att byggnaden ingår i plan för rivningsfastigheter 
och de ekonomiska, samt byggnadsmässiga, förutsättningarna för ombyggnation i enlighet 
med motionärernas yrkande inte finns. 
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Underlag 
1. Motion av Fredrik Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående levande 

landsbygd. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-13 § 82. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 105. 

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

 
att avslå motionen med hänvisning till att byggnaden ingår i plan för rivningsfastigheter 
och de ekonomiska, samt byggnadsmässiga, förutsättningarna för ombyggnation i enlighet 
med motionärernas yrkande inte finns. 
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§ 255 
 

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts delårsuppföljning 
internkontrollplan 2022 
Dnr KS/2022:601 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts uppföljning av 
internkontrollplan för år 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen 
arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt. 
Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7 §: 
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräckligt samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 
Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar såsom 
ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhetsområden där 
bedömda risker finns. 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna 
kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012 (§152). 

 
Ekonomiska konsekvenser 
En god intern kontroll säkerställer att informationen om verksamheten och om den 
finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En god intern kontroll säkerställer att verksamheten lever upp till kommunplanens mål. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
En god intern kontroll säkerställer att verksamheten lever upp till de strategiska målen i 
kommunplanen. 
En god intern kontroll säkerställer att informationen om verksamheten och om den 
finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig. 

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

 
att anta kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts uppföljning av 
internkontrollplan för år 2022. 
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  Kommunstyrelsen  
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts internkontrollplan för år 

2022. 
2. Delårsuppföljning internkontroll 2022. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-10-14 §172. 
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  Kommunstyrelsen  
 

§ 256 
 

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

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

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

Ärendebeskrivning 
Syftet med denna avsiktsförklaring är att skapa förutsättningar för hållbar livsmedels- 
produktion på ett miljövänligt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt genom att tillvarata 
spillvärme som uppkommer vid fossilfri stålproduktion. 

 
Avsiktsförklaring avser ett åtagande för parterna att diskutera, utvärdera och föra 
förhandlingar avseende möjligheterna att ingå samarbete rörande hantering av spillvärmen 
och de förutsättningar som behöver säkerställas för sådan möjlighet. 

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

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

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

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

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

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

 
Underlag 

1. Avsiktsförklaring avseende område för och utveckling av hantering av spillvärme. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-10-14 § 175. 
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  Kommunstyrelsen  
 

Yrkande 
Jeanette Wäppling (V), Magnus Johansson (S), Maria Åhlén (S), Karl-Erik Taivalsaari (V), 
Mattias Liinanki (MP), Nicklas Johansson (SJVP), Henrik Ölvebo (MP), Benny Blom (M), 
Birgitta Larsson (S), Stefan Ovrell (MP), Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) 
yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag 

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

§ 257 
 

Verksamhetsplan 2023-2026 
Dnr KSufk/2022:179 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta verksamhetsplan för Kommunstyrelsens ungdom, fritid och kulturutskott 
2023-2026. 

 
Ärendebeskrivning 
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har Kommunfullmäktige 
beslutat att införa en målstyrningsmodell. Både den politiska organisationen och 
förvaltningarna omfattas av målstyrningen och ska arbeta i enlighet med den framtagna 
modellen. 

 
Kommunstyrelsens ungdom, fritid och kulturutskott har utarbetat en verksamhetsplan med 
fokusområden som utgår från Kommunfullmäktiges vision, verksamhetsidé och strategiska 
målsättningar. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Konsekvenser utifrån prioriterade målsättningar. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Konsekvenser utifrån prioriterade målsättningar. 

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

 
att anta verksamhetsplan för Kommunstyrelsens ungdom, fritid och kulturutskott 
2023-2025. 

 
Underlag 

1. Verksamhetsplan för Kommunstyrelsens ungdom, fritid och kulturutskott 2023-2025. 
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-10-14 § 86. 

 
Yrkande 
Mattias Liinanki (MP) yrkar 

 
att anta verksamhetsplan för Kommunstyrelsens ungdom, fritid och kulturutskott 
2023–2026, samt 

 
att göra redaktionella ändringar gällande årtal i dokumentet. 
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  Kommunstyrelsen  
 

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

§ 258 
 

Internkontrollplan 2023 
Dnr KSufk/2022:180 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta Kommunstyrelsens ungdom, fritid och kulturutskotts internkontrollplan 2023 med 
redaktionella ändringar. 

 
Ärendebeskrivning 
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen 
arbeta med internkontroll på ett systematiskt sätt. Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7 §: 
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräckligt samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” Kommunfullmäktige har 2012- 
11-12 beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta internkontrollplaner. 

 
Enligt kommunens styrsystem för interkontroll antagen 2021-06-14 ska Kommunstyrelsen 
upprätta en gemensam internkontrollplan utifrån vilken nämnder och styrelser 
rekommenderas upprätta egna internkontrollplaner. Arbetet med att ta fram 
Kommunstyrelsens 
ungdom, fritid och kulturutskotts internkontrollplan 2023 har skett på ett strukturerat 
och systematiskt sätt med utgångspunkt i antaget styrsystem. På målstyrningsdagen 
2022-10-04 fokuserades på att säkra en ändamålsenlig och effektiv förvaltning genom att 
göra riskbedömningar och framta en gemensam internkontrollplan med kontrollaktiviteter. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
En god intern kontroll säkerställer att informationen om verksamheten och om den 
finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En god intern kontroll säkerställer att verksamheten lever upp till uppsatta mål. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
En god intern kontroll säkerställer att verksamheten lever upp till uppsatta mål. 

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

 
att anta Kommunstyrelsens ungdom, fritid och kulturutskotts internkontrollplan 2023. 

 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens ungdom, fritid och kulturutskotts internkontrollplan 2023. 
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  Kommunstyrelsen  
 

2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-10-14 § 87. 
 

Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) 

 
att anta Kommunstyrelsens ungdom, fritid och kulturutskotts internkontrollplan 2023 med 
redaktionella ändringar. 

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