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Plats och tid

Ajournering

Kunskapshuset Björnen, 
Måndag 20 juni 2022 kl. 10:00 - 16:25

Kl. 11:12-11:20, § 172
Kl. 12:05-13:00

Utses att justera Lars Alriksson

Justeringens plats 
och tid

Digitalt, 22 juni 2022, kl.08:00

Anslagstid 2022-06-23-2022-07-15

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf §171 - §196 

Ordförande

Ordförande

________________________
Birgitta Larsson, §§ 171–190, 192–196

________________________
Maria Åhlén, § 191

Justerande

Justerande

________________________
Lars Alriksson, §§ 171–190, 192–196

_________________________
Nicklas Johansson, § 191
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Kommunstyrelsen

Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 6/20/2022

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Birgitta Larsson S 171–190, 
192–196 Jäv § 191

Vice 
ordförande Jeanette Wäppling V 171–190, 

192–196 Jäv § 191

2:e vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP 171–190, 

192–196 Jäv § 191

Ledamot Karl-Erik Taivalsaari V 171–196

Ledamot Magnus Johansson S 171–190, 
192–196 Jäv § 191

Ledamot Maria Åhlén S 171–196 Ordförande § 191

Ledamot Mats Rantapää S

171–174, 
176–
181,185, 
191–194

10:00-15:00

Ledamot Lars Alriksson M 171–190, 
192–196 Jäv § 191

Ledamot Benny Blom M

Ledamot Eric Palmqvist SD

171–174, 
176, 170–
181, 183, 
193–194

10:00-14:00

Ledamot Nicklas Johansson SJVP 171–196

Ledamot Pernilla Fagerlönn V 175–196 13:00-16:25

Ledamot Mattias Liinanki MP

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Jan-Anders Perdal V

Ersättare Johannes Reinfors V

Ersättare Hanna Falksund MP

Ersättare Stefan Ovrell MP 171–196 Ers. Mattias Liinanki

Ersättare MP

Ersättare Steve Ärlebrand S

Ersättare Monica Eriksson 
Norberg S

Ersättare Stefan Kostenniemi S

Ersättare Frank Öqvist S

Ersättare Rory Blom SD

Ersättare Margareta 
Henricsson SJVP

Comfact Signature Referensnummer: 1393053



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  3  (49)

2022-06-20
  

 
Kommunstyrelsen

Ersättare Kjell Hansson M

Ersättare Mikael Lundberg M

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 171–196

Kommun-
direktör Monica Flodström §§ 171–196

Central-
ekonom Sofie Vesterlund §§ 172–174, föredragande

Förvaltnings
chef Eva Martinsson § 172, föredragande

Förvaltnings
chef Annette Viksten Åhl §§ 172, 175, föredragande

Förvaltnings
chef Henrik Lyngmark § 172, föredragande

Tf. 
förvaltningsc
hef

Dan Johansson § 172–173, 192, föredragande

Ordförande 
socialnämnd Johannes Sundelin § 175, föredragande

Leader 
Polaris Sara Karlsson § 176, föredragande

Leader 
Polaris Pethra Åhl § 176

Personalchef Anna Johansson 
Miettinen § 177–178
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 171 6
Godkännande av dagordning

§ 172 7
Budgetuppföljning

§ 173 10
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts presentation till budget i 
balans

§ 174 11
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts presentation till budget i 
balans

§ 175 12
Socialnämndens fördjupade uppföljning av underskott

§ 176 14
Rapport från Leader Polaris

§ 177 15
Tillsättning förvaltningschef för ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

§ 178 17
Handlingsplan på arbetsmiljön på biståndsenheten

§ 179 20
Entledigande av ersättare i kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskott

§ 180 21
Delgivningar

§ 181 22
Delegationsbeslut

§ 182 23
Kommundirektörens rapport

§ 183 24
Kurser, konferenser samt återkoppling

§ 184 25
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig aktuell 
information

§ 185 26
Ärendeuppföljning

§ 186 27
Bygdemedelsansökan kulturutveckling 2023-2025
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§ 187 29
Markanvisningstävling Södra Repisvaara

§ 188 31
Svar avseende revisionsgranskning Avfallsverksamheten: uppföljande granskning 
samt slutdokument

§ 189 33
Uppföljande granskning - Tillgänglighet och service: följsamhet till 
Förvaltningslagen

§ 190 35
Uppföljande granskning - Internkontroll rörande hantering av statsbidrag

§ 191 37
Gojan 1 & 14 AB, begäran om kommunal borgen

§ 192 39
Revidering av VA-verksamhetsområde Gällivare kommun

§ 193 42
Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika Nordvall Hedström (M), 
Benny Blom (M), Per Wahlström (M), Lars Alriksson (M) och Marina Eriksson (M) 
angående att säkra vård och ekonomi i jour- och familjehemsverksamheten

§ 194 44
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående inrättande av 
tjänst för funktionshinderfrågor inom Gällivare kommun

§ 195 46
Gemensam internkontrollplan 2023

§ 196 48
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 171

Godkännande av dagordning
Dnr KS/2022:16

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 172

Budgetuppföljning
Dnr KS/2022:17

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen,

att uppmana samtliga nämnder och förvaltningar att vara återhållsamma för att få en 
budget i balans för kommunen som helhet.

Ajournering kl. 11:12-11:20.

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

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

Uppföljning sker per april 2022.

Eva Martinsson, förvaltningschef, barn-, utbildning och kulturförvaltningen informerar om:

Investeringar.
Årsprognos drift: 7 150 tkr.

Annette Viksten Åhl, förvaltningschef, socialförvaltningen informerar om:

Investeringar.
Årsprognos drift: -53 200 tkr.

Henrik Lyngmark, förvaltningschef, miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen informerar 
om:

Investeringar.
Årsprognos drift: +-0 tkr.

Sofie Vesterlund, centralekonom informerar om:

Stöd- och utvecklingsförvaltningens investering.
Stöd- och utvecklingsförvaltningens årsprognos drift: 660 tkr.

Sofie Vesterlund, centralekonom informerar om:
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen investeringar.
Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen årsprognos drift: -3 800 tkr

Dan Johansson, tf. förvaltningschef, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen informerar 
om:

Investeringar.
Årsprognos drift: -4 700 tkr.
Samhällsbyggnad årsprognos: +-0 tkr.
Skatteverksamhet årsprognos: -4 700 tkr.
Affärsverksamhet årsprognos: +-0 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända. 

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

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta budgetuppföljningen för perioden april 2022.

Underlag
1. Driftbudgetuppföljning perioden april 2022.
2. Investeringsuppföljning april 2022.
3. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 130.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD)

att tacka för informationen,

att uppmana samtliga nämnder och förvaltningar att vara återhållsamma för att få en 
budget i balans för kommunen som helhet.

Lars Alriksson (M) yrkar

att införa allmän återhållsamhet i de kommunala verksamheterna,

att uppmana Socialnämnden att ta konkreta beslut senast sista juni för att sänka kostnader 
för att nå en budget i balans och att ta beslut för att sänka kostnader inom avdelning 
Bistånd unga,
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Utdragsbestyrkande

att om Socialnämnden inte tagit beslut enligt ovanstående, föreslå att Kommunfullmäktige 
lyfter socialnämndens delegation och att delegationen överförs till Kommunstyrelsen,

att när den ekonomiska situationen är under kontroll återförs delegationen till 
Socialnämnden.

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

§ 173

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts presentation till budget i balans
Dnr KS/2022:499, KS/2022:17

Kommunstyrelsen beslutar

att presentationen angående budget i balans redovisas till kommunstyrelsen den 19 
september, då förslagen inte redovisats i kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskott.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens beslutade 23 maj, att ge kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott i 
uppdrag att presentera förslag till att få budget i balans till kommunstyrelsens 
sammanträde 20 juni.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 130.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att presentationen angående budget i balans redovisas till kommunstyrelsen den 19 
september, då förslagen inte redovisats i kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskott.
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Utdragsbestyrkande

§ 174

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts presentation till budget i balans
Dnr KS/2022:500, KS/2022:17

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt

att uppmana kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott presentera en 
konkret åtgärdsplan till kommunstyrelsen 19 september, i enlighet med beslut i 
”Budgetuppföljning”.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 23 maj att ge kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och 
kulturutskott i uppdrag att presentera förslag till att få budget i balans till kommun-
styrelsens sammanträde 20 juni.

Sofie Vesterlund, centralekonom, presenterar förslagen till att få budget i balans.

Underlag
1. Intäkts- och besparingsförslag ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen.
2. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 130.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att tacka för informationen, samt

att uppmana kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott presentera en 
konkret åtgärdsplan till kommunstyrelsen 19 september, i enlighet med beslut i 
”Budgetuppföljning”.
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Utdragsbestyrkande

§ 175

Socialnämndens fördjupade uppföljning av underskott
Dnr KS/2022:26, KS/2022:17

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka socialnämnden för redovisningen av budget i balans,

att begära en uppföljning av socialnämndens upprättade åtgärdsplan av att få en budget i 
balans,

att uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen 24 oktober.

Reservation
Lars Alriksson (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 
kort-siktiga och långsiktiga åtgärder i syfte att nå en budget i balans.

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenserna av en omställning i syfte att nå en budget i balans kommer att vara 
synlig i de områden som påverkas. Socialförvaltningen kommer att ta fram förslag med 
konsekvensbeskrivning som kommer att redovisas för socialnämnden.

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga kommer inte att påverkas av något budgetförslag i nuläget. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet nr 2, Våra verksamheter är effektiva och 
attraktiva.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen

att tacka för redovisningen av budget i balans och med beaktande lägga ärendet till 
handlingarna.

Underlag
1. Sammanfattning av förslag på insatser samt kostnader och konsekvensbeskrivning.
2. Budgetuppföljning.
3. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 135.
4. Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 130.
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Utdragsbestyrkande

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att tacka socialnämnden för redovisningen av budget i balans,

att begära en uppföljning av socialnämndens upprättade åtgärdsplan av att få en budget i 
balans,

att uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen 24 oktober.

Lars Alriksson (M) yrkar

att uppmana Socialnämnden att ta konkreta beslut senast sista juni för 
att sänka kostnader för att nå en budget i balans och att ta beslut för att sänka kostnader 
inom avdelning Bistånd unga,

att om Socialnämnden inte tagit beslut, enligt ovanstående, föreslå att Kommunfullmäktige 
lyfter socialnämndens delegation och att delegationen överförs till Kommunstyrelsen,
 
att när den ekonomiska situationen är under kontroll återförs delegationen till 
Socialnämnden,

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

att påbörja hemtagningsprocess för barn,

att omedelbart påbörja arbetet med att få familjehem med ett direkt avtal med Gällivare
kommun för att sänka kostnaden för placerade barn.

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

§ 176

Rapport från Leader Polaris
Dnr KS/2022:498

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sara Karlsson, verksamhetsledare, Leader Polaris, lämnar en årlig rapport vid kommun-
styrelsens sammanträde.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

§ 177

Tillsättning förvaltningschef för ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen
Dnr KS/2022:479

Kommunstyrelsen beslutar

att erbjuda Tim Zedig anställning som förvaltningschef för Ungdom- fritid och 
kulturförvaltningen,

att Robert Nilssons förordnande som Förvaltningschef förlängs, till dess att ny 
förvaltningschef har börjat, dock längst till och med 2022-09-30.

Ärendebeskrivning
Rekrytering av förvaltningschef för Ungdom- fritids och kulturförvaltningen har genomförts 
med hjälp av rekryteringsföretag. Efter intervjuer bedömer rekryteringsgruppen att Tim 
Zedig bäst motsvarar kravprofil för tjänsten. Rekryteringsgruppen har bestått av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektör och personalchef.

Anna Johansson Miettinen, personalchef, informerar vid kommunstyrelsens sammanträde 
20 juni 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Tjänsten finansieras inom ram.

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att erbjuda Tim Zedig anställning som förvaltningschef för Ungdom- fritid och 
kulturförvaltningen,

att Robert Nilssons förordnande som Förvaltningschef förlängs, till dess att ny 
förvaltningschef har börjat, dock längst till och med 2022-09-30.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 66.
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Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att erbjuda Tim Zedig anställning som förvaltningschef för Ungdom- fritid och 
kulturförvaltningen,

att Robert Nilssons förordnande som Förvaltningschef förlängs, till dess att ny 
förvaltningschef har börjat, dock längst till och med 2022-09-30.
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§ 178

Handlingsplan på arbetsmiljön på biståndsenheten
Dnr KS/2021:795

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna handlingsplanen,

att bilaga från arbetstagarorganisationer med yrkanden besvaras, 

att uppföljning av arbetsmiljön och handlingsplan sker till kommunfullmäktige under första 
kvartalet 2023,

att kommunfullmäktige ej återtar arbetsmiljöansvaret från socialnämnden då handlingsplan 
är upprättad och yrkanden från arbetstagarorganisationen är därmed besvarad.

Deltar ej
Nicklas Johansson (SJVP) deltar ej vid beslut.

Ärendebeskrivning
Bakgrund Utifrån de sammanfattande slutsatser och förslag på åtgärder som IOH tagit 
fram har en handlingsplan upprättats med berörda parter. Fackliga parter har fått 
handlingsplanen delgiven och fått komma med synpunkter och förslag. Handlingsplanen 
om-fattar tre olika områden och åtgärder presenteras både med tidsplan och vem som är 
ansvarig. Visa åtgärder är redan vidtagna och dessa redovisas också i handlingsplanen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

Förslag till beslut
Personalavdelningen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna handlingsplanen,

att bilaga från arbetstagarorganisationer med yrkanden besvaras, 
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att uppföljning av arbetsmiljön och handlingsplan sker till kommunfullmäktige under första 
kvartalet 2023.

Underlag
1. Handlingsplan Biståndsavdelningen.
2. Bilaga 1 från Arbetstagarorganisationerna.
3. Framställan enligt 6 kap 6 § arbetsmiljölagen - Anmälan socialförvaltningen, 

kommunfullmäktige.
4. Svar till Vision, SRR och Kommunal med anledning av Framställan 6 kap 6§ 

arbetsmiljölagen.
5. Uppdrag till kommundirektören med anledning av framställan 6 kap 6 § 

arbetsmiljölagen.
6. 20220411 Rapport översyn av arbetsmiljön Socialförvaltningen Gällivare kommun.

Yrkande
Maria Åhlén (S), Magnus Johansson (S), Birgitta Larsson (S), Stefan Ovrell (MP), Henrik 
Ölvebo (MP), Jeanette Wäppling (V), Karl-Erik Taivalsaari (V) och Pernilla Fagerlönn (V) 
yrkar

att godkänna handlingsplanen,

att bilaga från arbetstagarorganisationer med yrkanden besvaras, 

att uppföljning av arbetsmiljön och handlingsplan sker till kommunfullmäktige under första 
kvartalet 2023,

att kommunfullmäktige ej återtar arbetsmiljöansvaret från socialnämnden då handlingsplan 
är upprättad och yrkanden från arbetstagarorganisationen är därmed besvarad.
 
Lars Alriksson (M) yrkar

att kommunfullmäktige inte kan ta arbetsgivaransvar då kommunfullmäktige inte är 
arbetsgivare,

att den som är arbetsgivare arbetar vidare med utredningen,

att utredningen faktagranskas,

att utredningen kompletteras med intervjuer med dem som under de senaste 2 åren 
slutat på avdelningen bistånd, barn och unga, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att socialnämnden i samråd med 
personalavdelningen tar fram en handlingsplan utefter det uppdaterade underlaget.
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Utdragsbestyrkande

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Maria Åhléns m.fl. förslag.
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§ 179

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott
Dnr KS/2018:779

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott.

Ärendebeskrivning
Jan-Anders Perdal (V), har 2 maj 2022 inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna entledigande av Jan-Anders Perdal (V) från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott.

Underlag
1. Avsägelse.
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§ 180

Delgivningar
Dnr KS/2022:18, KS/2020:248, KS/2022:32, KS/2022:33, KS/2022:34, KS/2022:36, 
KS/2022:37, KS/2022:38, KS/2022:418, KS/2022:441, KS/2022:461, KS/2022:486, 
KS/2022:493, KS/2022:52, KS/2022:55, KS/2022:285, KS/2022:373

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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§ 181

Delegationsbeslut
Dnr KS/2022:19, AlkT/2022:6, INK/2022:22, INK/2022:6, KS/2022:377, KSst/2022:174, 
AlkT/2022:5, KS/2022:339, KS/2022:390

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten över delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Anmälda delegationsbeslut.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten över delegationsbeslut.

Underlag
1. Rapport.
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§ 182

Kommundirektörens rapport
Dnr KS/2022:21

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar om pågående ärenden och övrig aktuell information.

Monica Flodström, kommundirektör, informerar om:

- Anställningar
- Semestrar
- Presskonferenser
- Studiebesök
- Utlagda tomter
- Personalfest
- Utredning omorganisationen
- Matlaget.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.
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§ 183

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr KS/2022:20

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda kurser/konferenser.

Vid kallelsen utskick föreligger inga anmälda kurser/konferenser.
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§ 184

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

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationerna och lägga ärendet till handlingarna.

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

Henrik Ölvebo (MP) informerar från Rådet för funktionshinderfrågor (RFF):
- Socialnämndens information.
- Parkeringssituationen.

Jeanette Wäppling (V) och Karl-Erik Taivalsaari (V) informerar från Kommunala 
pensionärsrådet (KPR):

- Möjlighet att snickra på Enen
- När blir det möjligt att äta på Enen
- Äldreomsorgen bl.a. inför sommaren
- Äldrekonvention
- Parkeringshuset
- Dundret.

Lars Alriksson (M) informerar från Rådet för social hållbarhet:
- 19 flyktingar från Ukraina
- 1 kvotflykting.

Pernilla Fagerlönn (V) informerar från Samrådsgruppen för minoritetsspråk:
- Vilande läge då samordnare saknas
- Svenska Tornedalingars Riksförbund (STR) lokalt, styrelsen har upplösts. Interims 

styrelse tillsätts. Har önskemål om att vara med i samrådsgruppen.

Pernilla Fagerlönn (V) yrkar

att tacka för informationerna och lägga ärendet till handlingarna.
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§ 185

Ärendeuppföljning
Dnr KS/2022:23

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendeuppföljningen 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 ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna.
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§ 186

Bygdemedelsansökan kulturutveckling 2023-2025
Dnr KSufk/2022:112

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till avdelningen för Tillväxt och attraktivitet för yttrande,

att ärenden med begäran om bygdemedel alltid remitteras till avdelningen för Tillväxt och 
attraktivitet.

Ärendebeskrivning
Kulturenheten ansöker om en ny treårs period bygdemedel för fortsatt kulturutveckling 
åren 2023-2025. Se fortsatt ärendebeskrivning i bifogat underlag till ansökan

Ekonomiska konsekvenser
Kulturenheten ansöker om bygdemedel för fortsatt kulturutveckling 600 tkr/år, åren 
2023–2025, totalt 1800 tkr. Se särskild budgetbilaga

Konsekvenser för barn och unga
Får positiva konsekvenser då målgruppen är prioriterad och där vi ytterligare behöver 
stärka kulturaktiviteter för barn och ungas fritid. 2023 kommer att vara ett teamår med 
särskilda satsningar på gruppen.

Koppling till kommunens strategiska mål
Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

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

att till Länsstyrelsen i Norrbotten ansöka om 600 tkr/år åren 2023-2025, i bygdemedel för 
fortsatt kulturutveckling, totalt 1 800 tkr.

Underlag
1. Underlag med bakgrund/ärendebeskrivning samt budgetupplägg.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott § 55.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att remittera ärendet till avdelningen för Tillväxt och attraktivitet för yttrande,

att ärenden med begäran om bygdemedel alltid remitteras till avdelningen för Tillväxt och 
attraktivitet.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Maria Åhléns 
förslag.
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§ 187

Markanvisningstävling Södra Repisvaara
Dnr KSst/2022:335

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna en markanvisning och försäljning av de i ärendet aktuella tomterna genom 
markanvisningstävling, 

att uppdra till planeringsavdelningen samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att 
organisera och genomföra den aktuella markanvisningstävlingen, samt

att utvärdering av inkomna tävlingsförslag presenteras till kommunstyrelsens samhälls-
planerings- och teknikutskott före beslut.

Ärendebeskrivning
De tolv bildade fastigheterna för friliggande småhus, Gällivare 12:714 t o m 719 och 
12:722 t.o.m. 727, erbjuder ett gynnsamt läge i en södersluttning med panoramavy över 
det stadsnära fjället Dundret. Topografin för dessa tolv tomter innebär emellertid att dessa 
med fördel utvecklas bäst i ett sammanhang av en aktör som kan ansvara för både den 
sammantagna markplaneringen som förutsättning för en omsorgsfullt gestaltad terräng- 
och platsanpassad arkitektur för de tolv tomterna. Här finns möjlighet att uppföra 
karaktärsfulla villor med sammanhållen men uttrycksfull arkitektur och exklusiv närhet till 
naturen som kommer att bidraga till den fortsatta utvecklingen av Gällivares nya stads-
delen Repisvaara.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föreslår därför att dessa tolv tomter fördelas 
efter ett öppet jämförelseförfarande där aktörer i konkurrens kan lämna in förslag som 
utvärderas utifrån ett antal, av kommunen ställda, kriterier kring genomförbarhet och 
platsanpassad gestaltning. Utvärderingen genomförs av en grupp tjänstepersoner från 
kommunens Samhällsbyggnads- och teknikförvaltning. 

För förslag som inte går vidare i denna markanvisning men som kommunen finner 
intressant kan möjlighet finnas för fortsatt dialog om andra exploateringsmöjligheter

Ekonomiska konsekvenser
En försäljning av tomter innebär att kommunen erhåller kontant ersättning för marken 
motsvarande markens marknadsvärde. 

Konsekvenser för barn och unga
Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och unga med anledning av 
förslaget till beslut. 
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Koppling till kommunens strategiska mål
Förslaget till beslut innebär att det skapas möjligheter till fler attraktiva bostäder med goda 
boendekvaliteter. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta

att godkänna en markanvisning och försäljning av de i ärendet aktuella tomterna genom 
markanvisningstävling, 

att uppdra till planeringsavdelningen samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att 
organisera och genomföra den aktuella markanvisningstävlingen, samt

att utvärdering av inkomna tävlingsförslag presenteras till kommunstyrelsens samhälls-
planerings- och teknikutskott före beslut.

Underlag
1. Karta med markering av i ärendet aktuella tomter för markanvisningstävlingen. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-06-02 § 112

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V), Lars Alriksson 
(M) och Nicklas Johansson (SJVP) i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- 
och teknikutskotts förslag

att godkänna en markanvisning och försäljning av de i ärendet aktuella tomterna genom 
markanvisningstävling, 

att uppdra till planeringsavdelningen samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att 
organisera och genomföra den aktuella markanvisningstävlingen, samt

att utvärdering av inkomna tävlingsförslag presenteras till kommunstyrelsens samhälls-
planerings- och teknikutskott före beslut.
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§ 188

Svar avseende revisionsgranskning Avfallsverksamheten: uppföljande granskning samt 
slutdokument
Dnr KS/2022:286

Kommunstyrelsen beslutar

att anta upprättad skrivelse som svar avseende revisionsgranskning av avfallsverksam-
heten. 

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har genomfört en uppföljande 
granskning av avfallsverksamheten, vilken inlämnats till Gällivare kommun 2022-02-17. 
Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen och granskningen har inriktats dels på 
hur föregående revisionsrapport har hanterats av ansvariga politiska organ, dels 
uppföljning av noterade brister och rekommendationer lämnade av revisionen 2018. Fokus 
har varit på uppdatering av lagstadgade styrdokument, budget och ekonomiska planer, 
styrning och utvärdering genom mätetal/indikatorer samt mätning av kundnöjdhet. 
Revisorerna har med anledning av den uppföljande granskningen lämnat 
rekommendationer till kommunstyrelsen då den visar att kontrollen inte är helt tillräcklig 
även om den förbättrats sedan föregående revisionsgranskning. 

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 Kommunplanen och strategiskt mål 2 gällande attraktiva och effektiva 
verksamheter. I det strategiska målet beskrivs även god ekonomisk hushållning, vilket 
innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta

att anta upprättad skrivelse som svar avseende revisionsgranskning av avfallsverksam-
heten. 
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Underlag
1. Avfallsverksamheten: uppföljande granskning. 2022-02-17.
2. Svar avseende revisionsgranskning Avfallsverksamheten: uppföljande granskning 

samt slutdokument. 
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-06-02 § 113.

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

att anta upprättad skrivelse som svar avseende revisionsgranskning av avfallsverksam-
heten. 
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§ 189

Uppföljande granskning - Tillgänglighet och service: följsamhet till Förvaltningslagen
Dnr KS/2019:196

Kommunstyrelsen beslutar

att hanteringen av området tillgänglighet och service - följsamhet till förvaltningslagen - 
är säkerställd och tillräcklig utifrån de åtgärder som vidtagits,
 
att godkänna uppföljning av hanteringen av området tillgänglighet och service - följsamhet 
till förvaltningslagen och lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns revisorer har under 2018 genomfört en granskning inom området 
Tillgänglighet och service: Följsamhet till förvaltningslagen. 

Utifrån denna granskning har revisorerna lämnat följande rekommendationer:

 Kommunstyrelsen prövar hur styrning på kommunövergripande nivå ska utvecklas 
när det gäller följsamhet till förvaltningslagen avseende tillgänglighet och service. 
Vår uppfattning är att det bland annat bör fastställas en gemensam kvalitetsnivå när 
det gäller tillgänglighet inom kommunorganisationen. 

 Kommunstyrelsen och nämnder utvecklar den interna kontrollen inom området. 
Respektive politiskt organ bör pröva om områdenas följsamhet till förvaltningslagen 
respektive hemsidans kvalitet och nyttjande ska inarbetas i kommande årsplan för 
internkontroll.  

 Kommunstyrelsen säkerställer att viktiga styrdokument avseende hantering av 
extern information/kommunikation beslutas av politiska organ. Här avses framför allt 
styrdokument som innehåller mål och strategier för granskningsområdet.

Utifrån dessa rekommendationer beslöt Kommunstyrelsen införa ett antal åtgärder. 
En kontrollpunkt i den gemensamma internkontrollplanen gällande hemsidans kvalitet, 
framta en checklista som underlag för systematiska och dokumenterade kontroller av 
hemsidan. Kommunikations- och informationsstrategin kommer att tydliggöra 
kvalitetsnivån gällande tillgänglighet och implementeras under 2019. Ett bättre 
telefonsystem och utökad service ska implementeras för att ge medborgarna snabbare 
hjälp och bättre service.

Ärendeuppföljning
I det nya styrsystemet för internkontroller (KS 2021:454) och i den gemensamma 
internkontrollplanen finns en kontrollpunkt införd avseende hemsidans kvalité och 
användning. Ett nytt telefonsystem med utökad service är infört. 
Kommunikationsavdelningen har upphandlat en ny hemsida med kravspecifikation inkl. 
uppdrag att ta fram checklista som 
underlag för systematiska och dokumenterade kontroller. Kommunikationsstrategin med 
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tydliggjord kvalitetsnivå gällande tillgänglighet är klar för beslut i kommunstyrelsen. 

Utifrån vidtagna och planerade åtgärder är bedömningen att kommunstyrelsen kan 
säkerställa att den interna kontrollen för hantering, uppföljning och redovisning av 
hemsidan är tillräcklig. 

Ekonomiska konsekvenser
Kontroll över och uppföljning av tillgänglighet och service - följsamhet till förvaltningslagen 
- avser ha positiva konsekvenser för kommunens ekonomi.

Konsekvenser för barn och unga
Kontroll över och uppföljning av tillgänglighet och service - följsamhet till förvaltningslagen 
- avser gynna barn och unga. 

Koppling till kommunens strategiska mål
God tillgänglighet och service - följsamhet till förvaltningslagen - stödjer målsättningarna 
att våra kommunala verksamheter ska vara effektiva och attraktiva och att verka för alla 
medborgares stolthet, engagemang och trivsel genom jämlika förutsättningar för informa-
tion, inkludering, delaktighet och inflytande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att hanteringen av området tillgänglighet och service - följsamhet till förvaltningslagen –
är säkerställd och tillräcklig utifrån de åtgärder som vidtagits,
 
att godkänna uppföljning av hanteringen av området tillgänglighet och service - följsamhet 
till förvaltningslagen och lägga ärendet till handlingarna.

Underlag
1. Granskning - tillgänglighet och service: följsamhet till förvaltningslagen.
2. Svar till revisorerna (beslutad).
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 71.

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

att hanteringen av området tillgänglighet och service - följsamhet till förvaltningslagen –
är säkerställd och tillräcklig utifrån de åtgärder som vidtagits,
 
att godkänna uppföljning av hanteringen av området tillgänglighet och service - följsamhet 
till förvaltningslagen och lägga ärendet till handlingarna.
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§ 190

Uppföljande granskning - Internkontroll rörande hantering av statsbidrag
Dnr KS/2020:750

Kommunstyrelsen beslutar

att den interna kontrollen för hantering, uppföljning och redovisning av statsbidrag är 
säkerställd och tillräcklig utifrån de åtgärder som vidtagits,

att med godkännande lägga uppföljning av granskning – Internkontroll rörande hantering 
av statsbidrag, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns revisorer har under 2020 genomfört en granskning avseende hantering 
av statsbidrag inom utbildningsområdet. Utifrån denna granskning har revisorerna lämnat 
följande rekommendationer:
-att kommunstyrelsen överväger att ta fram kommunövergripande styrande/stödjande 
dokument för processen med riktade statsbidrag, inklusive hur uppföljning av hanteringen 
ska ske.
-att barn- och utbildningsnämnden överväger att tydliggöra i delegationsordningen eller i 
andra styrdokument vem som bär ansvaret för beslut av ansökan om riktade statsbidrag.
-att kommunstyrelsen säkerställer att inventering av statsbidrag sker inom samtliga 
förvaltningar enligt det uppdrag som getts avseende detta.

I det svar som kommunstyrelsen beslutat om till revisorerna 210329 § 76 beskrivs att:
-kommunens kvalitetsgrupp kommer att utifrån de brister som uppmärksammats arbeta 
fram ett nytt styrsystem för internkontroll samt rutiner för ett tydligt och systematiskt 
arbetssätt med internkontroll, riskanalyser och uppföljning. Vidare att dessa ska 
implementeras i hela kommunkoncernen. 
-i arbetet kommer det också att inkluderas att se över den interna kontrollen gällande 
uppföljning av statsbidrag. En process för detta arbete ska tas fram kvartal fyra 2021 med 
implementering i förvaltningarna.

Utifrån aktuell uppföljning av de åtgärder som har beslutats av kommunstyrelsen och 
redovisats till revisorerna kan följande beskrivas:
-ett nytt styrdokument gällande Styrsystem för internkontroll är framtaget och beslutat av 
kommunstyrelsen 210614 § 176. Här finns processen för internkontrollen beskriven samt 
att ”området” statsbidrag ingår i internkontrollen. Detta område ska ingå och följas upp i 
samtliga internkontrollplaner. 

Utifrån dessa vidtagna åtgärder är bedömningen att kommunstyrelsen säkerställt att den 
interna kontrollen för hantering, uppföljning och redovisning av statsbidrag är tillräcklig.
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Ekonomiska konsekvenser
Att ha kontroll över och uppföljning av statsbidrag är positivt utifrån kommunens ekonomi.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Att ha ett styrsystem för interkontroll kan kopplas till att våra kommunala verksamheter är 
effektiva och attraktiva.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att den interna kontrollen för hantering, uppföljning och redovisning av statsbidrag är 
säkerställd och tillräcklig utifrån de åtgärder som vidtagits,

att med godkännande lägga uppföljning av granskning – Internkontroll rörande hantering 
av statsbidrag, till handlingarna.

Underlag
1. Granskningsrapport 201208.
2. Svar till revisorerna KS 210329.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 72.

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

att den interna kontrollen för hantering, uppföljning och redovisning av statsbidrag är 
säkerställd och tillräcklig utifrån de åtgärder som vidtagits,

att med godkännande lägga uppföljning av granskning – Internkontroll rörande hantering 
av statsbidrag, till handlingarna.
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§ 191

Gojan 1 & 14 AB, begäran om kommunal borgen
Dnr KS/2022:452

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) med 10 000 000 
kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 33 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader,

att borgensavgiften fortsatt uppgår till 0,35 % av årlig genomsnittlig låneskuld mot nyttjad 
borgen.

Jäv
Birgitta Larsson (S), Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP), Magnus Johansson (S) 
och Lars Alriksson (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
Gojan 1 & 14 AB har sedan tidigare en beviljad borgen motsvarande 23 Mkr för att reglera 
en skuld i samband med förvärvet av bolaget. För att möjliggöra hyresgästanpassningar för 
en framtida skyttelokal behöver bolaget ytterligare lån för att säkerställa likviditeten för 
ombyggnationen. Gojan 1 & 14 AB begär därför en proprieborgen (borgen såsom för egen 
skuld) med ytterligare 10 Mkr för att totalt uppgå till 33 Mkr. 

Vid nyttjande av kommunal borgen följer en borgensavgift. Borgensavgiften uppgår enligt 
tidigare beslut till 0,35 % på årets genomsnittliga låneskuld med kommunal borgen som 
säkerhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslut om förhöjd borgen till kommunala koncernbolag kan medföra att kommunens egna 
potentiella låneutrymme kan minska. Bedömning av låneutrymme görs i samförstånd med 
kreditinstitut utifrån kommunkoncernens framtida förutsättningar. En utökad borgen med 
10 Mkr är en låg summa i sammanhanget och bör inte ha väsentlig betydelse. Ombyggna-
tionen medför framtida hyresintäkter för bolaget som säkerställer löpande likvid till 
amorteringar. 

Utfärdad kommunal borgen medför intäkt till kommunen i form av borgensavgift. 
Borgensavgiften beräknas med 0,35 % av bolagets årliga genomsnittliga låneskuld med 
kommunal borgen som säkerhet.

Konsekvenser för barn och unga
Lokalen kommer att nyttjas av föreningar med ungdomsverksamhet. 
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Koppling till kommunens strategiska mål
Den tänkta hyresgästanpassningen avser en skyttelokal. Ombyggnationen säkerställer en 
attraktiv centrumnära verksamhetslokal som ersätter befintlig lokal i Malmberget.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) med 10 000 000 
kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 33 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader,

att borgensavgiften fortsatt uppgår till 0,35 % av årlig genomsnittlig låneskuld mot nyttjad 
borgen.

Underlag
1. Gojan 1 & 14 AB, begäran om kommunal borgen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 73.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att bevilja Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) med 10 000 000 
kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 33 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader,

att borgensavgiften fortsatt uppgår till 0,35 % av årlig genomsnittlig låneskuld mot nyttjad 
borgen.
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§ 192

Revidering av VA-verksamhetsområde Gällivare kommun
Dnr KSst/2022:244

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet lyfts ut från dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Enligt § 6 LAV, lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), har kommunen att 
bestämma det verksamhetsområde inom vilken vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas. I § 9 LAV beskrivs att verksamhetsområdet får inskränkas så att det inte 
omfattar fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen saknar behov av allmänna 
vattentjänster. I Malmberget finns behov av revidering och inskränkning av VA-
verksamhetsområde då stora delar av området omvandlas till industriområde och förändras 
i detaljplanearbete. Med anledning av den förändring som samhällsomvandlingen innebär 
för Malmberget där områden nu inte har några kvarboende VA-abonnenter samt att 
detaljplaner omvandlats upptas ärende om revidering av VA-verksamhetsområde till beslut.  

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga negativa ekonomiska konsekvenser att ta ställning till. 
Inskränkningen medför minskning av ansvarsområde för VA-verksamheten vilket i 
förlängningen medför minskade drift- och underhållskostnader på område som inte nyttjas 
längre. 

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till 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. Vidare står att 
läsa att en effektiv verksamhet använder tillgängliga resurser på bästa sätt, håller en hög 
kvalitet och har goda resultat. I strategisk målsättning 4 finns även mål om att Gällivare 
kommun aktivt ska arbeta för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidering av VA-verksamhetsområde i Malmberget görs med inskränkningar för 
följande fastigheter;
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Västra Malmberget 
Alfågeln: 9, 10
Blåduvan: 7, 18,21,22
Björnen: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bergfinken: 1, 2, 10
Malmberget 8:1, 8:17: Svanparken, Gunillaskolan, Järnvägsgatan, Presidentgatan
Hjorten: 1, 2, 3, 7, 11
Hackspetten: 1, 2, 3, 10
Järven: 6, 7, 9
Krickan, Krassen: 1, 13
Kråkan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Korpen: 3, 4, 6, 7
Kullan: 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Städet: 1, 5, 7, 9
Lavskrikan: 2, 4, 5, 6, 7, 9
Mejseln: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Malmberget 8:17 Stansen, Havsörnen, Hermelinen, Knipan, Skjutaren, Korsnäbben, 
Staren, Städet, Hammaren, Stansen, Mejseln, Stålet

Östra Malmberget
Blocket
Cylindern
Ekot
Kolven
Krosset
Laven
Linan
Läraren
Pelaren
Pipan
Salvan
Skottet
Soldaggen
Spaken
Spelet
Spiran
Spoven
Stativet
Stenskvättan
Styraren
Svalan
Svanen
Taljan
Tunnan
Ugglan
Uttern
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Uven
Vesslan
Videt
Viggen

Underlag
1. Kartor för berörda fastigheter, inkl. fastighetsbeteckningar. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-06-02 § 114.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar

att ärendet lyfts ut från dagens sammanträde.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Pernilla 
Fagerlönns förslag.
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§ 193

Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika Nordvall Hedström (M), Benny 
Blom (M), Per Wahlström (M), Lars Alriksson (M) och Marina Eriksson (M) angående att 
säkra vård och ekonomi i jour- och familjehemsverksamheten
Dnr KS/2022:255

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att arbetet med att bygga upp en pool med familjehem 
redan pågår idag, utbildning ges till befintliga familjehem, biståndsenheten har tjänsteman 
i beredskap efter kontorstid och helger, dit familjehemmen kan vända sig om det uppstår 
behov av stöd.

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

Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Eva Alriksson, Kjell Hansson, Monika Nordvall Hedström, Benny 
Blom, Per Wahlström, Lars Alriksson och Marina Eriksson från Moderata samlingspartiet i 
Gällivare där dessa yrkar:
Att bygga upp en kommunal pool med jourfamiljer och familjehem
Att socialförvaltningen erbjuder sina jour och familjehem utbildning och fortbildning
Att det finns expertis som jour och familjehemmen kan vända sig till när de har behov av 
extra hjälp.
Att konsulentbaserade jour och familjehem i möjligaste mån inte anlitas.  

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Biståndsenheten arbetar idag med att hitta familjehem i eller kring Gällivare och utbilda 
dem för att göra hemmiljön trygg för familjehemsplacerade barn.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att arbetet med att bygga upp en pool med familjehem 
redan pågår idag, utbildning ges till befintliga familjehem, biståndsenheten har tjänsteman 
i beredskap efter kontorstid och helger, dit familjehemmen kan vända sig om det uppstår 
behov av stöd.

Underlag
1. Motion.
2. Beredningsunderlag.
3. Socialnämnden 2022-04-21 § 76.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 75.
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Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att avslå motionen med motivering att arbetet med att bygga upp en pool med familjehem 
redan pågår idag, utbildning ges till befintliga familjehem, biståndsenheten har tjänsteman 
i beredskap efter kontorstid och helger, dit familjehemmen kan vända sig om det uppstår 
behov av stöd.

Lars Alriksson (M) yrkar 

att bifalla motionen.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 194

Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående inrättande av tjänst 
för funktionshinderfrågor inom Gällivare kommun
Dnr KS/2022:403

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att samhällsplaneringen sker utifrån beaktande av 
aktuell lagstiftning gällande tillgänglighet samt utifrån att den personella resurs som finns 
gällande funktionshinderfrågor används för att inhämta kunskap inklusive yttranden i olika 
frågor.

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

Ärendebeskrivning
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) har inkommit 220411 angående 
inrättande av tjänst för funktionshinderfrågor inom Gällivare kommun. Motionärerna 
framför att Gällivare har en potential att förbättra sig på olika områden i byggandet av den 
arktiska småstaden. Man anser vidare att slutprodukterna inte blir utformade eller an-
passade för alla vilket leder till exkludering samt att rättigheter och möjligheter inte blir 
tillgodosedda. Man önskar en tydligare kontrollfunktion i planeringsstadiet för att förebygga 
”missar” och därmed fördyringar. 

Vidare hänvisar motionärerna till Barnkonventionen som beskriver om att synliggöra 
barnets rättigheter inklusive ett barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. 
Motionärerna menar att barnen skulle vinna på ett tydligare och mer noggrant arbete i ett 
tidigt skede vid samhällsplaneringen.

Motionärerna yrkar att:
- kommunen inrättar en tjänst med fokus på funktionshinderfrågor, som är med i ett tidigt 
stadium när det kommer till samhällsplanering.
- tjänsten besitter erforderlig kompetens och används i planeringen av såväl 
utomhusmiljöer som kommunala lokaler.

Bedömning
Vid planering av nya miljöer, ute eller inne, innebär det att tillgängligheten ska bedömas 
utifrån vad aktuell lagstiftning säger. Detta ingår alltså i uppdraget för kommunens 
samhällsplanerare. Kommunen har också i dagsläget 0,5 tjänst inom Nämnd- och 
utredning 
för arbete med funktionshinderfrågor inklusive att hantera Rådet för funktionshinderfrågor 
(RFF). Denna tjänst finns som resurs när det gäller att inhämta kunskap inom detta 
område inklusive att inhämta synpunkter från RFF där föreningarna finns representerade. 
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Bedömningen är därmed att samhällsplaneringen sker utifrån beaktande av vad 
lagstiftningen säger gällande tillgänglighet samt utifrån övriga synpunkter från aktuell 
resurs-person samt målgruppen.

Ekonomiska konsekvenser
Eventuellt inrättande av ny tjänst för arbete med funktionshinderfrågor innebär att budget 
för denna tjänst ska säkerställas.

Konsekvenser för barn och unga
Planering för utformning av nya miljöer utifrån tillgänglighet gynnar alla, inklusive barn och 
unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
En tillgänglig och inkluderande kommun kan kopplas till målsättningen om att våra 
medborgare är stolta, engagerade och trivs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att samhällsplaneringen sker utifrån beaktande av 
aktuell lagstiftning gällande tillgänglighet samt utifrån att den personella resurs som finns 
gällande funktionshinderfrågor används för att inhämta kunskap inklusive yttranden i olika 
frågor.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 76.

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

att avslå motionen med hänvisning till att samhällsplaneringen sker utifrån beaktande av 
aktuell lagstiftning gällande tillgänglighet samt utifrån att den personella resurs som finns 
gällande funktionshinderfrågor används för att inhämta kunskap inklusive yttranden i olika 
frågor.

Eric Palmqvist (SD) yrkar

att återremittera för att låta utreda denna tjänst och kostnaden för det.

Propositionsordning
Ordförande meddelar att hon avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss. 
Ordförande ställer Eric Palmqvists förslag om återremiss mot Maria Åhléns förlag om att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde under proposition. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras i dag.
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§ 195

Gemensam internkontrollplan 2023
Dnr KS/2022:108

Kommunstyrelsen beslutar

att anta gemensam internkontrollplan 2023,

att rekommendera nämnder och styrelser att upprätta egna internkontrollplaner.

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 framta 2023 års 
gemensamma internkontrollplan har skett på ett strukturerat och systematiskt sätt med 
utgångspunkt i antaget styrsystem. På målstyrningsdagen 2022-06-08 fokuserade 
kommunstyrelsen på att säkra en ändamålsenlig och effektiv förvaltning genom att göra 
riskbedömningar och framta en gemensam internkontrollplan med kontrollaktiviteter för 
nämnder och styrelser.

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.

Förslag till beslut
Kommunledningsstaben föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta gemensam internkontrollplan 2023,

att rekommendera nämnder och styrelser att upprätta egna internkontrollplaner.
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Underlag
1. Gemensam internkontrollplan 2023.

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

att anta gemensam internkontrollplan 2023,

att rekommendera nämnder och styrelser att upprätta egna internkontrollplaner.
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§ 196

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025
Dnr KS/2022:103

Kommunstyrelsen beslutar

att anta Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2023-2025. 

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 de ska arbeta i enlighet med den framtagna 
modellen. 

Kommunstyrelsen har 2022-06-08 haft målstyrningsdag. Under denna dag gjordes smärre 
justeringar i Verksamhetsplan 2023-2025. Verksamhetsplanen med dess fokusområden är 
långsiktiga och har behållits oföränderliga. Efter årsskiftet ska den nyvalda majoriteten 
tillträda och dess kommunstyrelse ånyo anta verksamhetsplan 2023-2025. 

Ekonomiska konsekvenser
Verksamhetsplanen är integrerad i budgetprocessen som ska säkerställa en god ekonomisk 
hushållning.

Konsekvenser för barn och unga
Verksamhetsplanens ambitioner avser påverka alla barn och unga, flickor och pojkar, på 
ett positivt sätt.  

Koppling till kommunens strategiska mål
Verksamhetsplanens fokusområden avser att bidra till kommunplanens strategiska 
målsättningar.

Förslag till beslut
Kommunledningsstaben föreslår Kommunstyrelsen besluta

att anta Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2023-2025. 

Underlag
1. Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2023-2025.

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

att anta Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2023-2025. 
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IDENTIFIKATIONS-ID: _056ed84bc00087f4a86aa64883666d34fe
DATUM & TID: 2022-06-21 19:01:01 +02:00

NAMN: NICKLAS JOHANSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08d763d22ea9a09c88d8b9e3632c19f018
DATUM & TID: 2022-06-21 22:47:15 +02:00
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NAMN: Lars Ingvar Alriksson
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _079259f521bb9294e678f177e96a38b98f
DATUM & TID: 2022-06-22 09:44:18 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-06-22 09:44:24 +02:00
Ref: 1393053
www.comfact.se
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