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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Ajournering

Kunskapshuset Björnen, 
Måndag 13 januari 2023 kl. 10:00 - 15:55

Kl. 11:30-11:40 § 75
Kl. 11.55-13:00

Utses att justera Karl-Erik Taivalsaari

Justeringens plats 
och tid

Digital signering, 2023-02-15, kl.09:00

Anslagstid 2023-02-16—2023-03-10 

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf § 56 - § 81 

Ordförande
________________________
Birgitta Larsson

Justerande
________________________
Karl-Erik Taivalsaari
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Kommunstyrelsen

Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-13

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Birgitta Larsson S 56–81

Vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP 56–81

Ledamot Stefan Kostenniemi S

Ledamot Tomas Junkka S 56–81

Ledamot Mattias Liinanki MP

Ledamot Lena Sjötoft V

Ledamot Roger Waara V 56–81

Ledamot Lars Alriksson M 56–81

Ledamot Benny Blom M 56–81

Ledamot Mikael Lundberg M 56–81

Ledamot Sandra Eriksson M

Ledamot Eric Palmqvist SD 56–70, del 
av 74, 75

10.00-13:30
15:30-15:55 Ej tjg.  §§ 71–73, 79–81

Ledamot Tom Boman SD

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Marita Nilsson 
Eriksson S

Ersättare Johannes Sundelin S 56–81 Ers. Stefan Kostenniemi 

Ersättare Magnus Dagbro MP 56–81 Ers. Mattias Liinanki

Ersättare Paulina Koskenniemi MP §§ 56–81, ej tjg. ers.

Ersättare Jenny Johansson 
Jänkänpää MP §§ 56–81, ej tjg. ers.

Ersättare Karl-Erik Taivalsaari V 56–81 Ers. Lena Sjötoft

Ersättare Jeanette Wäppling V

Ersättare Kjell Hansson M 56–81 Ers. Sandra Eriksson

Ersättare Daniel Söderberg M

Ersättare Anders Sjölund M
71–73 del 
av 74, 
76–81

10:00-15:55
Ej. tjg.ers. §§ 56–70, 75. Ers. Eric 
Palmqvist §§ 71–73, del av 74,
76–81

Ersättare Kjell Sundvall M

Ersättare Eva Alriksson M
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Ersättare Olena Liashenko SD 56–81 Ers. Tom Boman

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 56–81

Kommun-
direktör Monica Flodström §§ 56–81

Ekonomichef Birgitta Häggström §§ 56–81, § 74 föredragande

Tf. 
förvaltningsc
hef

Alexander Kult §§ 57–59, 74, föredragande

Ordförande 
barn- och 
utbildning

Jenny Johansson 
Jänkänpää § 70, föredragande

Förvaltnings
chef barn- 
och 
utbildning

Eva Martinsson § 70, föredragande

Ordförande 
miljö-, bygg 
och 
räddning

Tommy Nyström § 71, föredragande

Förvaltnings
chef miljö-, 
bygg- och 
räddning

Henrik Lyngmark § 71, föredragande

Ordförande 
socialförvalt
ning

Inger Junkka § 72, föredragande

Förvaltnings
chef 
socialförvalt
ning

Annette Viksten Åhl § 72, föredragande

Ordförande 
ungdom-, 
fritid och 
kulturförvalt
ning

Henrik Ölvebo § 74, föredragande

Förvaltnings
chef 
ungdom-, 
fritid- och 
kulturförvalt
ning

Tim Zedig § 74, föredragande

Projekt-
ledare 
Visma 
Ciceron

Malin Olsson §§ 56–81
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 56 6
Godkännande av dagordning

§ 57 7
Information om samhällsomvandlingen

§ 58 9
Ekonomisk redovisning budget projekt

§ 59 10
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts verksamhetsplan 
2023-2026

§ 60 12
Ungdomsenkät LUPP 2023

§ 61 14
Val av adjungerade ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott

§ 62 15
Val till Laponiatjuottjudus/Laponia förvaltning, 2023-2026

§ 63 16
Tilläggsval till Kalix Älvdals ekonomiska förening 2023-2026

§ 64 17
Delgivningar

§ 65 18
Kommundirektörens rapport

§ 66 19
Delegationsbeslut

§ 67 20
Kurser, konferenser samt återkoppling

§ 68 21
Information från de kommunala råden, samt övrig aktuell information

§ 69 22
Ärendeuppföljning

§ 70 23
Barn- och utbildningsnämndens presentation av verksamhetsplan 2023-2026 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 71 24
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens presentation av verksamhetsplan 2023-2026 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
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§ 72 25
Socialnämndens presentation av verksamhetsplan 2023-2026 för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige

§ 73 26
Överförmyndarnämndens presentation av verksamhetsplan 2023-2026 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 74 27
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids och kulturutskotts, kommunstyrelsens 
samhälls-planerings- och teknikutskotts, kommunstyrelsens arbetsutskotts samt 
kommunstyrelsens presentation av verksamhetsplan 2023-2026 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 75 29
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

§ 76 32
Gällivare kommuns bolagsspecifika ägardirektiv

§ 77 34
Antagande av nytt aktieägaravtal, Investeringar i Norrbotten AB

§ 78 36
Begäran om ändrad borgen till Inlandsbanan AB

§ 79 37
Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning

§ 80 39
Kommunplansdirektiv 2024-2027

§ 81 41
Reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
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Utdragsbestyrkande

§ 56

Godkännande av dagordning
Dnr KS/2023:16

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Utdragsbestyrkande

§ 57

Information om samhällsomvandlingen
Dnr KS/2023:9

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

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

Ärendebeskrivning
En gång per kvartal informerar förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen om samhällsomvandlingen. 

Alexander Kult, tf. förvaltningschef, informerar om:
- Multiaktivitetshuset
- Skola, förskola Repisvaara
- Älvens förskola
- Ridhuset
- Ishallen restaurang
- Brandvattenreservoar ishall
Infrastruktur
- Repisvaara södra, etapp 2
- Norra centrumparkering
- Norska vägen
- Smedjegatan, Stortgatan, Gränden, Västra Kyrkallén
- Bergbäcken
- Vattenreningsverk Sarkasvaara
- Fiber
- Sjöparken park
Detaljplaner
- Snickaren, Målaren
- Malmberget etapp 2
- Repisvaara kulturhusområde
- Gällivare 1:15, andra sidan
- Del av Gällivare 9:70, Gällivare 9:7, Gällivare 16:23 m.fl. vid Vassaraträsk
- Repisvaara Mitt, del av Gällivare 5:14 m.fl.
- Centrala Malmberget etapp 1, kv. Entitan, Duvkullan
- Centrala Malmberget etapp 2, kv. Alpen, Brushanen m.fl.
- Del av Gällivare 3:22, Bryggeribacken
- Dundret 5:4
- Guldet (Carport TOP)
- Lasarettet 4-6
- Gällivare 18:13
- Kvarteret Arkitekten
- Del av Gällivare 76:1, Kvarnbacksvägen (Missionskyrkan)
- Sakajärvi 2:4 m.fl. Aitik gruvområde
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Utdragsbestyrkande

- Del av Malmberget 8:17, Vitåfors (Hybrits verksamhet)
- Vuoskonjärvi industriområde etapp 3
- Treenighetens handelsområde etapp 2
- Nattavaara 100:2 (bangårdsförlängning)
-

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Underlag
1. Presentation.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommun-
fullmäktige besluta i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 58

Ekonomisk redovisning budget projekt
Dnr KS/2023:24

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
En gång per kvartal redovisar förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen om ekonomi/budget projekt.

Alexander Kult, tf. förvaltningschef föredrar ärendet.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Yrkande
Magnus Dagbro (MP) yrkar

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

§ 59

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts verksamhetsplan 2023-2026
Dnr KS/2022:105

Kommunstyrelsen beslutar

att anta verksamhetsplan 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. 

Samhällsbyggnad- och teknikutskottet har utarbetat en verksamhetsplan som utgår från 
Kommunfullmäktiges vision, verksamhetsidé och mål samt brutit ned dessa för sitt 
ansvarsområde. 

Ekonomiska konsekvenser
Målen i verksamhetsplanen hänger ihop med budget för kommande år så konsekvenser på 
ekonomin har de på olika sätt dvs. både på drift och för investeringar kommande period.

Konsekvenser för barn och unga
Utskottets mål påverkar vad och hur förvaltningen väljer att arbeta och med vilken 
inriktning. Utskottets mål ska inkludera alla, delaktighet och möjlighet till påverkan även 
för barn- och unga ska öka. Barn och unga ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet 
i den samhällsomvandling som pågår för att skapa ett så attraktivt samhälle som möjligt 
för alla att leva, bo och besöka.

Koppling till kommunens strategiska mål
Utarbetat förslag på verksamhetsplan utgår från beslutad kommunplan med strategiska 
mål. De strategiska målen styr nämnders och utskottens arbete med framtagandet av 
verksamhetsplaner. De strategiska målen bryts ner till fokusområden och mål och därför 
har förslaget koppling till samtliga strategiska mål och måluppfyllelse följs och redovisas 
enligt beslutad modell.

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

att anta verksamhetsplan 2023-2026.

Underlag
1. Förslag verksamhetsplan 2023-2026.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2023-01-24 § 16.
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Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar

att anta verksamhetsplan 2023-2026.
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Utdragsbestyrkande

§ 60

Ungdomsenkät LUPP 2023
Dnr KS/2023:238

Kommunstyrelsen beslutar

att genomföra LUPP 2023. Ansvarig för genomförandet hamnar på ungdom-, fritid- och 
kultur, enhet ungdom,

att varje förvaltning utser en representant som deltar i arbetsgruppen, samt

att arbetsgruppen tar fram en analys och en handlingsplan till Kommunstyrelsen till den 
31 mars 2024.

Ärendebeskrivning
Beslut som rör unga kräver kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP ger möjlighet att 
skaffa sig en bild av hur våra ungdomar har det. Deras livsvillkor och hur de ser på sin 
situation. 

Att känna till ungdomars livssituation är nödvändigt för att ta rätt politiska beslut. Många 
kommuner använder sig av enkätundersökningen som ett verktyg för den lokala 
ungdomspolitiken. Gällivare kommun genomförde den sist var 2008.

En lokal uppföljning av ungdomspolitiken ger en möjlighet att sätta ungdomspolitiken och 
ungas villkor och röster i fokus. Beslut som rör unga kräver kunskap om unga.

MUCF- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor erbjuder LUPP för kommuner 
och organisationer kostnadsfritt. Dessutom kan kommunen lägga till 3 egna frågor. För att 
nå framgång med undersökningen krävs politiskt intresse, tid och resurser både på 
enkätinsamlingen och på det efterföljande arbetet med resultat och åtgärder. Sista 
intresse-anmälan är 12/2 2023 och enkätundersökningen genomförs då under hösten 
2023.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga direkta konsekvenser för barn och unga eftersom genomförandet av 
undersökningen ej tas från budget avsatta för aktiviteter för barn och unga. Dock kan det 
få personella konsekvenser under perioden då arbetet med sammanställning och presenta-
tioner behöver göras och annat arbete möjligen kommer att prioriteras ner eller flyttas 
fram i tiden men i dagsläget svåra att beräkna.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget kan innebära positiva konsekvenser för barn och unga i och med att fokus på 
barn- och ungas levnadsvillkor synliggörs och blir en bas för vilket förbättringsarbete och 
fokus som kommer att prioriteras framöver. Beslutsprocesserna kan få ett högre fokus på 
barn och unga vilket bidrar positivt för barn och unga som målgrupp.
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Koppling till kommunens strategiska mål
Kopplar till kommunens strategiska mål 1, 2 och 3. 

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

att genomföra LUPP 2023. Ansvarig för genomförandet hamnar på ungdom-, fritid- och 
kultur, enhet ungdom,

att varje förvaltning utser en representant som deltar i arbetsgruppen, samt

att arbetsgruppen tar fram en analys och en handlingsplan till Kommunstyrelsen till den 
31 mars 2024.

Underlag
1. Inbjudan till anmälan.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2023-01-26 § 8.

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M), Mikael Lundberg (M), 
Eric Palmqvist (SD) och Karl-Erik Taivalsaari (V) i enlighet med kommunstyrelsens 
ungdoms-, fritids- och kulturutskotts förslag

att genomföra LUPP 2023. Ansvarig för genomförandet hamnar på ungdom-, fritid- och 
kultur, enhet ungdom,

att varje förvaltning utser en representant som deltar i arbetsgruppen, samt

att arbetsgruppen tar fram en analys och en handlingsplan till Kommunstyrelsen till den 
31 mars 2024.
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§ 61

Val av adjungerade ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskott
Dnr KS/2022:713

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Nicklas Johansson till adjungerad ledamot för sjukvårdspartiet,

att välja Margareta Henricsson till adjungerad ersättare för sjukvårdspartiet.

Sverigedemokraterna återkommer med förslag till ledamot och ersättare.

Ärendebeskrivning
Föreligger val av adjungerade ledamöter och ersättare för Sverigedemokraterna och 
Sjukvårdspartiet till kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott under 
punkterna huvudtidplanen, aktuella planärenden, aktuella projekt, budgetuppföljning 
projekt och förvaltningschefen informerar om samhällsomvandlingen.

att välja Nicklas Johansson till adjungerad ledamot för sjukvårdspartiet,

att välja Margareta Henricsson till adjungerad ersättare för sjukvårdspartiet.
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§ 62

Val till Laponiatjuottjudus/Laponia förvaltning, 2023-2026
Dnr KS/2023:106

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Hanna Andersson, näringslivsutvecklare, till ordinarie tjänsteman,

att välja Robert Nilsson, avdelningschef, till ersättande tjänsteman,

att välja Henrik Ölvebo (MP) till ordinarie partssamråd,

att välja Birgitta Larsson (S) till partssamrådsersättare,

att välja Christer Nordmark (M) till lekmannarevisor.

Ärendebeskrivning
Föreligger val till Laponiatjuottjudus/Laponia förvaltning 2023-2026.

En ordinarie tjänsteman och en ersättare ska väljas till styrelsen.

Ett ordinarie partssamråd, en partsrådsombudsersättare samt en revisor ska väljas.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2023-01-09 § 39.
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§ 63

Tilläggsval till Kalix Älvdals ekonomiska förening 2023-2026
Dnr KS/2023:104

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Mikael Lundberg (M) till ledamot,

att välja Bernt Nordgren (M) och Katinka Apelqvist (V) till lekmannarevisorer,

att välja Christer Nordmark (M) till lekmannarevisorsersättare.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 9 januari 2023, valdes ett stämombud och två 
ersättare.

Föreligger val av en ledamot (M) och Två lekmannarevisorer samt en lekmannarevisors-
ersättare.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2023-01-09 § 45.

Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar

att välja Mikael Lundberg (M) till ledamot
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§ 64

Delgivningar
Dnr KS/2023:18, KS/2022:31, KS/2022:38, KS/2022:51, KS/2022:60, KS/2022:642, 
KS/2023:331

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapport över anmälda delgivningar.

Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapport över anmälda delgivningar.

Underlag
1. Rapport.
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§ 65

Kommundirektörens rapport
Dnr KS/2023:21

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar om pågående ärenden och övrig aktuell information.

Monica Flodström, kommundirektör, informerar om:

- Flyget
- FC-gruppen har strategidag om bostäder och fastigheter
- Överförmyndarnämnden
- Rekryteringar
- Målstyrning och budgetarbete
- Norrbottens kommuner-samverkan

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 66

Delegationsbeslut
Dnr KS/2023:19

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
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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§ 67

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr KS/2023:20

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger inga anmälda kurser/konferenser.
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§ 68

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet 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.

Birgitta Larsson (S) informerar från Norrbottens kommuner
- Första mötet, dialog med riksdagsledamöter
- Andra mötet, endast valfrågor

Johannes Sundelin (S) informerar från Norrbotten kommuner
- Representanter från Gällivare

Tomas Junkka (S) informerar från kommunala pensionärsrådet (KPR)
- Information från tjänstemän
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§ 69

Ärendeuppföljning
Dnr KS/2023:23

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna.

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

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.

Yrkande
Magnus Dagbro (MP)

att lägga ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna.
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§ 70

Barn- och utbildningsnämndens presentation av verksamhetsplan 2023-2026 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Dnr KS/2023:120

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska redovisning av 
nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske till kommunfullmäktige en gång 
per år. Vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträde redovisas 
powerpointpresentation av nämndsordförande och förvaltningschef. 

Eva Martinsson, förvaltningschef och Jenny Johansson Jänkänpää, ordförande, föredrar 
presentationen.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Presentation.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.
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§ 71

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens presentation av verksamhetsplan 2023-2026 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Dnr KS/2023:121

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska redovisning av 
nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske till kommunfullmäktige en gång 
per år. Vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträde redovisas 
powerpointpresentation av nämndsordförande och förvaltningschef. 

Henrik Lyngmark, förvaltningschef och Tommy Nyström, ordförande, föredrar presenta-
tionen.

Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Presentation.

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med miljö-, 
bygg- och räddningsförvaltningens förslag

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.
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§ 72

Socialnämndens presentation av verksamhetsplan 2023-2026 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige
Dnr KS/2023:122

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska redovisning av 
nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske till kommunfullmäktige en gång 
per år. Vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträde redovisas 
powerpointpresentation av nämndsordförande och förvaltningschef. 

Annette Viksten Åhl, förvaltningschef och Inger Junkka, ordförande, föredrar 
presentationen.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Presentation.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.
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§ 73

Överförmyndarnämndens presentation av verksamhetsplan 2023–2026 för kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige
Dnr KS/2023:123

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska redovisning av 
nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske till kommunfullmäktige en gång 
per år. Vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträde redovisas 
powerpointpresentation av nämndsordförande och förvaltningschef. 

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga presentationen med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Presentation.
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§ 74

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids och kulturutskotts, kommunstyrelsens samhälls-
planerings- och teknikutskotts, kommunstyrelsens arbetsutskotts samt kommunstyrelsens 
presentation av verksamhetsplan 2023–2026 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Dnr KS/2023:119

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga presentationerna med godkännande till handlingarna, samt 

att redaktionella förändringarna genomförs.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga presentationerna med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2011-19-19 § 194, ska redovisning av 
nämnders och kommunala bolags verksamhetsplaner ske till kommunfullmäktige en gång 
per år. Vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträde redovisas 
powerpointpresentation av nämndsordförande och förvaltningschef. 

Tim Zedig, förvaltningschef och Henrik Ölvebo, ordförande, föredrar kommunstyrelsens 
ungdoms-, fritids- och kulturutskotts presentation.

Alexander Kult, tf. förvaltningschef, föredra kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts presentation.

Birgitta Häggström, ekonomichef, föredrar kommunstyrelsens och kommunstyrelsens 
arbetsutskotts presentation.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga presentationerna med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Presentationer.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Karl-Erik Taivalsaari (V), 
Magnus Dagbro (MP), Anders Sjölund (M) och Kjell Hansson (M) 

att lägga presentationerna med godkännande till handlingarna, samt 

att redaktionella förändringarna genomförs.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Tomas Junkkas m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tomas 
Junkkas m.fl. förslag.
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§ 75

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr KS/2022:774

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara delegat i delegation 2:07a 
Avgångsersättningar och avgångslösningar,

att berörd förvaltningschef och personalchef ska vara delegat i delegation 2:07b,

att i övrigt anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen,

att reviderad delegationsordning träder i kraft 2023-03-01,

att gällande delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad 2022-05-23 § 150 upphör 
att gälla 2023-02-28,

att delegationsordningen upptas till årlig översyn med start Q2 2023.

Ajournering
Kl. 11:30-11:40.

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

Ärendebeskrivning
Med anledning av organisationsförändring inom stöd- och utvecklingsförvaltningen före-
ligger behov av att revidera kommunstyrelsens delegationsordning. Redaktionella 
förändringar och förtydliganden har vidare gjorts i samband med översynen. 

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. Barn och ungas åsikter har 
därmed inte inhämtats.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta

att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen,
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att reviderad delegationsordning träder i kraft 2023-03-01,

att gällande delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad 2022-05-23 § 150 upphör 
att gälla 2023-02-28,

att delegationsordningen upptas till årlig översyn med start Q2 2023.

Underlag
1. Utredning.
2. Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad 2022-05-23 § 150. 
3. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-30 § 9.

Yrkande 
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD), Benny Blom (M), Kjell 
Hansson (M), Mikael Lundberg (M), Olena Liashenko (SD), Johannes Sundelin (S), Karl-Erik 
Taivalsaari (V) och Magnus Dagbro (MP) 

att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara delegat i delegation 2:07a 
Avgångsersättningar och avgångslösningar,

att berörd förvaltningschef och personalchef ska vara delegat i delegation 2:07b,

att i övrigt anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen,

att reviderad delegationsordning träder i kraft 2023-03-01,

att gällande delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad 2022-05-23 § 150 upphör 
att gälla 2023-02-28,

att delegationsordningen upptas till årlig översyn med start Q2 2023.

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

Tilläggsyrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD), Benny Blom (M), Kjell 
Hansson (M), Mikael Lundberg (M) och Olena Liashenko (SD)

att inte förändra delegationen i delegation 12:03 a-u serveringstillstånd

Johannes Sundelin (S) yrkar med instämmande av Magnus Dagbro (MP) och Karl-Erik 
Taivalsaari (V) 

att avslå förslaget
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Propositionsordning tilläggsyrkande
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Johannes Sundelins m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Johannes Sundelins m.fl. förslag.
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§ 76

Gällivare kommuns bolagsspecifika ägardirektiv
Dnr KS/2023:281

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera bolagsspecifika ägardirektiv till bolagen för yttrande, samt 

att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsen 2023-05-08.

Ärendebeskrivning
En del i arbetet med att revidera Gällivare kommuns bolagsstyrning är att ta fram 
bolagsspecifika ägardirektiv. Under hösten har arbetet pågått och de specifika 
ägardirektiven är nu klara för beslut. 

Det specifika ägardirektivet är ett komplement till det generella ägardirektivet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 januari att lämna ärendet utan eget förslag 
till Kommunstyrelsen den 13 februari 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för barn och unga
En effektivitets och kvalitetssäkring av Gällivare kommuns styrning av bolagen innebär att 
Gällivare kommun i den mån bolagens verksamhet berör unga har större förmåga att till-
varata och säkra deras intressen och rättigheter.  

Koppling till kommunens strategiska mål
Ett förbättrat arbete med bolagsstyrning har koppling till kommunens strategiska mål 
avseende 1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs. 2. Våra verksamheter är 
effektiva och attraktiva. 

Förslag till beslut
Kommundirektörens stab förslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 

att anta det specifika ägardirektivet för Matlaget AB
att anta det specifika ägardirektivet för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB
att anta det specifika ägardirektivet för Gällivare Energi AB
att anta det specifika ägardirektivet för TOP Bostäder AB
att anta det specifika ägardirektivet för Gojan 1 och 14 AB
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Underlag
1. Matlaget AB specifika ägardirektiv (kommer till KS)
2. Dundret Gällivare Fjällanläggning AB specifika ägardirektiv (kommer till KS)
3. TOP Bostäder AB specifika ägardirektiv (kommer till KS)
4. Gällivare Energi AB specifika ägardirektiv (kommer till KS)
5. Gojan 1 och 14 AB specifika ägardirektiv (kommer till KS)
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-30 § 3.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Karl-Erik Taivalsaari 
(V)

att återremittera bolagsspecifika ägardirektiv till bolagen för yttrande, samt 

att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsen 2023-05-08.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-
mäktige besluta i enlighet med Henrik Ölvebos m.fl. förslag.
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§ 77

Antagande av nytt aktieägaravtal, Investeringar i Norrbotten AB
Dnr KS/2022:677

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta aktieägaravtalet för Investeringar i Norrbotten AB.

Ärendebeskrivning
Aktieägaravtal som reglerar ägarnas förhållande till varandra för bolaget Investeringar i 
Norrbotten AB har löpt ut. Vid ägarsamrådet och bolagsstämman våren 2022 har frågan 
varit uppe och det beslutades att ett reviderat avtal skulle tas fram utan tidsbegränsning.

I det föreslagna avtalet är tidsbegränsningen borttagen. Men i övrigt finns inga större 
förändringar. Till exempel är minibeloppet att tillföra bolaget årligen i form av ett 
aktieägartillskott fortfarande 1,60 SEK per invånare i respektive kommun.  Minimibeloppet 
för Region Norrbotten uppgår till 3 000 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser
Invånarantalet i Gällivare kommun uppgick per den 31 december 2021 till 17 449 invånare. 
De ekonomiska konsekvenserna uppgår då till ett minimibelopp om 27 918 kronor för 
Gällivare kommun. 

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Bolagets syfte är att informera utländska investerare och företag om 
investeringsmöjligheter i Norrbotten. Syftet är också att ge stöd och koordinera företag 
som avser att 
etablera och expandera sin verksamhets i Norrbotten. Kopplingen till de strategiska målen 
består i att detta dels möjliggör Gällivare kommuns mål att öka sin befolkning till 20 000 
invånare. Men även att öka trivsel och engagemang bland våra medborgare genom att 
tillse att det finns attraktiva arbeten på vår ort. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta aktieägaravtalet för Investeringar i Norrbotten AB.

Underlag
1. Aktieägaravtal Invest in Norrbotten, inför undertecknande (2022).
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-30 § 4.
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Yrkande
Magnus Dagbro (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta aktieägaravtalet för Investeringar i Norrbotten AB.
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§ 78

Begäran om ändrad borgen till Inlandsbanan AB
Dnr KS/2022:771

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 4 831 781 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Ärendebeskrivning
Inlandsbanan AB i samråd med Kommuninvest begär härmed att Kommunfullmäktige hos 
Gällivare kommun beslutar att överföra sitt befintliga borgensåtagande hos Inlandståget AB 
till Inlandsbanan AB enligt bifogad skrivelse.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 4 831 781 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Underlag
1. Begäran om ändrad borgen från Inlandsbanan AB.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-30 § 5.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) i enlighet med kommun-
styrelsens arbetsutskotts förslag

att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 4 831 781 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
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§ 79

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera reglementet för ekonomi- och verksamhetsstyrning för att tydliggöra 
beskrivning av verksamhetsstyrning med fokus på processer i Gällivare kommuns mål-
styrning,

att ärendet upptas med kompletteringar vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-20.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 januari att lämna ärendet utan eget förslag 
till Kommunstyrelsen den 13 februari 2023

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

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

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

Förslag till beslut
att anta reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Underlag
1. Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-30 § 6.

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att återremittera reglementet för ekonomi- och verksamhetsstyrning för att tydliggöra 
beskrivning av verksamhetsstyrning med fokus på processer i Gällivare kommuns 
målstyrning,
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att ärendet upptas med kompletteringar vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-20.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Johannes Sundelins m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Johannes Sundelins m.fl. förslag.
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§ 80

Kommunplansdirektiv 2024-2027
Dnr KS/2023:275

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet med anledning av att mål för 
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen ej är beslutade, samt 

att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsen 2023-03-20.

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 januari att lämna ärendet utan eget förslag 
till Kommunstyrelsen den 13 februari 2023

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 2024-2027.

Underlag
1. Kommunplansdirektiv.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-30 § 7.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att återremittera ärendet med anledning av att mål för kommunfullmäktige/ 
kommunstyrelsen ej är beslutade, samt 

att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsen 2023-03-20.

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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§ 81

Reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Dnr KS/2023:390

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för miljö-, bygg och räddningsnämnden, 

att kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 208 upphör att gälla,

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2024.

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2022-12-19 § 208 reglemente för Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden. Med anledning av beslut vid samma kommunfullmäktige, 2022-12-19 
§ 166, om omorganisation samt genomförande av organisationsförändring från och med 
2023-01-01 har revidering skett för att reglementet ska innehålla de delar 
organisationsförändringen kräver. Revidering berör tillägg under rubrik ”Miljö-, bygg- och 
räddningsnämndens uppdrag och verksamhet” reglementets § 1. punkterna 7-9, samt 
under rubrik ”Delegering från fullmäktige”, reglementets § 7, punkterna 11-13. 

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

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga, barn och ungas 
åsikter har 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
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för miljö-, bygg och räddningsnämnden, 

att kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 208 upphör att gälla,
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att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2024.

Underlag
1. Förslag till nytt reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-19 § 208. 
3. Reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-12-19 § 208.

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

att anta reglemente för miljö-, bygg och räddningsnämnden, 

att kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 208 upphör att gälla,

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2024.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Mikael Lundberg (M), Kjell 
Hansson (M) och Anders Sjölund (M)

att avslå förslaget till beslut,

att föreslå Kommunfullmäktige att upphäva beslut KF 2022-12-19 § 166,

att föreslå Kommunfullmäktige att med anledning av upphävandet ovan återställa tidigare 
organisation i kommunstyrelsen.

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