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Kl. 11:11-11:21, § 201
Kl. 12:15-13:15

Utses att justera Nicklas Johansson

Justeringens plats 
och tid

Digital justering, onsdag 21 september 2022, kl.08:00

Anslagstid 2022-09-22—2022-10-14 

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf §199 - §224 

Ordförande

Ordförande

Ordförande

________________________
Birgitta Larsson, §§ 199–213, 215–223

________________________
Lars Alriksson, § 214

________________________
Jeanette Wäppling, § 224

Justerande
________________________
Nicklas Johansson
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Kommunstyrelsen

Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 9/19/2022

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Birgitta Larsson S 199–213, 
215–223 Jäv §§ 214, 224

Vice 
ordförande Jeanette Wäppling V 199–213, 

215–224 Jäv § 214. Ordförande § 224

2:e vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP 199–213, 

215–224 Jäv § 214

Ledamot Karl-Erik Taivalsaari V 199–224

Ledamot Magnus Johansson S 199–224

Ledamot Maria Åhlén S

Ledamot Mats Rantapää S 199–221 10:00-16:00

Ledamot Lars Alriksson M 199–224 Ordförande § 214

Ledamot Benny Blom M 199–224

Ledamot Eric Palmqvist SD 199–224 Microsoft Teams

Ledamot Nicklas Johansson SJVP 199–224

Ledamot Pernilla Fagerlönn V

Ledamot Mattias Liinanki MP 199–224

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

Ersättare MP

Ersättare Steve Ärlebrand S 199–224 Ersätter Maria Åhlén

Ersättare Monica Eriksson 
Norberg S

Ersättare Stefan Kostenniemi S

Ersättare Frank Öqvist S

Ersättare Rory Blom SD

Ersättare Margareta 
Henricsson SJVP

Ersättare Kjell Hansson M

Ersättare Mikael Lundberg M
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Kommunstyrelsen

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 199–224

Kommun-
direktör Monica Flodström §§ 199–224

Förvaltnings
chef Tim Zedig §§ 200, 202 

Avdelningsc
hef Robert Nilsson §§ 200, 202, föredragande

Tf. 
förvaltningsc
hef

Dan Johansson §§ 201–204

Ekonomichef Birgitta Häggström §§ 199–224, fördragande § 202

Central-
ekonom Sofie Vesterlund § 202, föredragande

Förvaltnings
chef Eva Martinsson § 202, föredragande

Förvaltnings
chef Annette Viksten Åhl § 202, föredragande

Förvaltnings
chef Henrik Lyngmark § 202, föredragande

Avdelningsc
hef Per-Erik Suorra § 205, föredragande

Samordning
ssekreterare Hampus Ottosson §§ 206–208
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 199 6
Godkännande av dagordning

§ 200 7
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts presentation till budget i 
balans

§ 201 8
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts presentation till budget i 
balans

§ 202 10
Budgetuppföljning och KS till förfogande

§ 203 13
Information om samhällsomvandlingen

§ 204 15
Ekonomisk redovisning budget projekt

§ 205 16
Finansiering av vattenreningsverk i Sarkasvaara

§ 206 19
Revidering av Gällivare kommuns helägda bolags bolagsordningar

§ 207 21
Gällivare kommuns bolagspolicy

§ 208 22
Generella ägardirektiv

§ 209 23
Ändringar i dokumentet "Regler för medarbetare"

§ 210 25
Regler för dokumentsamlingen

§ 211 26
Tilldelning av attestuppdrag samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen

§ 212 28
Tilldelning av attestuppdrag ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

§ 213 30
Tilldelning av attestuppdrag stöd- och utvecklingsförvaltningen

§ 214 32
Fortsatt vintersportsatsning säsongen 2022/2023

§ 215 34
Begäran om hjälp för översyn av bilanvändning inom socialförvaltningen
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Kommunstyrelsen

§ 216 36
Förvärv av Gällivare 12:641

§ 217 38
Delgivningar

§ 218 39
Delegationsbeslut

§ 219 40
Kommundirektörens rapport

§ 220 41
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig aktuell 
information

§ 221 42
Kurser, konferenser samt återkoppling

§ 222 43
Ärendeuppföljning, kommunstyrelsen

§ 223 44
Investeringsbudget ny förskola/skola Repisvaara

§ 224 46
Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 
2021
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 199

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

§ 200

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

Kommunstyrelsen beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans 2022, samt

att förslagen till besparingar redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 24 oktober.

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

Kommunstyrelsen beslutade 20 juni att uppmana kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och 
kulturutskott presentera en konkret åtgärdsplan till kommunstyrelsen 19 september, 
i enlighet med beslut i ”Budgetuppföljning”.

Robert Nilsson, avdelningschef och Tim Zedig, förvaltningschef informerar om förslag till 
budget i balans:

- Reklamplatser
- Ungdomsappen
- Lokaler
- Teknik

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2022-06-20 § 174.
2. Kommunstyrelsen 2022-06-20 § 172.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans 2022, samt

att förslagen till besparingar redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 24 oktober.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 201

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

Kommunstyrelsen beslutar

att sänka inomhustemperaturen med 1 grad där så är möjligt utifrån verksamhetens 
behov,

att vakanshålla tjänst underhållsingenjör till 1 januari 2023,

att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans för 2022, samt

att förslagen till besparingar redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 24 oktober.

Ajournering
Kl. 11.11-11.21.

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

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.

Kommunstyrelsen beslutade 20 juni 2022 att presentationen angående budget i balans 
redovisas till kommunstyrelsen den 19 september, då förslagen inte redovisats i 
kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott.

Dan Johansson, tf. förvaltningschef, informerar om förslag till budget i balans:

- Kost 
- Kollektivtrafiken 
- Intäkt LKAB
- Fastighetsförvaltningen 
- Inomhustemperatur
- Vakant tjänst
- Malmstaskolan
- Uthyrning affärslokal Kunskapshuset
- Restauranglokalen is- och evenemangsarenan

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2022-06-20 § 173.
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Utdragsbestyrkande

2. Presentation.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att sänka inomhustemperaturen med 1 grad där så är möjligt utifrån verksamhetens 
behov,

att vakanshålla tjänst underhållsingenjör till 1 januari 2023,

att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans för 2022, samt

att förslagen till besparingar redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 24 oktober.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD), Nicklas Johansson 
(SJVP) och Benny Blom (M)

att anta spar:
att sänka inomhustemp med 1 grad, 

att vakant tjänst underhållsingenjör vakanshålls till 1 januari 2023, 

att kallställa Malmstaskolan.

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

Utdragsbestyrkande

§ 202

Budgetuppföljning och KS till förfogande
Dnr KS/2022:17

Kommunstyrelsen beslutar

att anta budgetuppföljningen för perioden juli 2022.

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

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

Undertecknad anser att underlag till budgetuppföljning ska skickas ut i god tid innan mötet 
i kommunstyrelsen. Pga. att underlag ej delgivits i tid så försvåras utövandet av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

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

Uppföljning sker per juli 2022.

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

Prognos helår -3 200 tkr.

Annette Viksten Åhl, förvaltningschef, socialförvaltningen informerar om:

Prognos helår -45 000 tkr.

Eva Martinsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen informerar om:

Prognos helår 6 700 tkr.

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

Prognos helår +-0.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Tim Zedig, förvaltningschef och Robert Nilsson, avdelningschef, ungdom-, fritid- och 
kulturutskottet informerar om:

Prognos helår –3 800 tkr.

Sofie Vesterlund, centralekonom, informerar för stöd- och utvecklingsförvaltningen om:

Prognos helår 660 tkr.

Birgitta Häggström, ekonomichef, informerar om:

Prognos helår för kommunen 4 223 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 juli 2022.

Underlag
1. Driftbudgetuppföljning perioden juli 2022
2. Resultatbudget

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att anta budgetuppföljningen för perioden juli 2022.

Lars Alriksson (M) yrkar

att uppmana socialnämnden att sänka underskottet för nämnden,

att uppmana socialnämnden att låta extern expertis granska utredningar som ligger till 
grund för omhändertaganden enligt SoL och LVU.

att uppmana socialnämnden att påbörja hemtagningsprocessen för placerade barn.
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Utdragsbestyrkande

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

§ 203

Information om samhällsomvandlingen
Dnr KS/2022:9

Kommunstyrelsen beslutar

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

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

Dan Johansson, tf. förvaltningschef informerar om:

Verksamhetslokaler
- Multiaktivitetshuset
- Ny förskola och skola Repisvaara
- Ersättning Älvens förskola (Regnbågens förskola)
- Ridhuset ombyggnad
- Restaurang ishall
- Brandvattenreservoar ishall
Infrastruktur
- Repisvaara södra etapp 2
- Norra centrumparkeringen
- Norskavägen
- Fiberprojektet
- Sjöparken park
Detaljplaner
- Kvarteret Snickaren, Målaren
- Malmberget
- Repisvaara kulturhusområde
- Gällivare 1:15 Andra sidan
- Del av Gällivare 9:70, Gällivare 9:7, Gällivare 16:23 m.fl. Vassaraträsk
- Del av Gällivare 3:22 Bryggeribacken
- Dundret 5:4
- Guldet
- Gällivare 18:13
- Kvarteret Arkitekten
- Sakajärvi 2:4
- Del av Malmberget 8:17 Vitåfors (Hybrits verksamhet)
- Vuoskonjärvi indrustriområde etapp 3
- Treenigheten
- Nattavaara banförlängning
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Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

Underlag
1. Presentation.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

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

§ 204

Ekonomisk redovisning budget projekt
Dnr KS/2022:24

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

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

Dan Johansson, tf. förvaltningschef, föredrar ärendet.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

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

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

§ 205

Finansiering av vattenreningsverk i Sarkasvaara
Dnr KSst/2022:430

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet flyttas till budgetprocessen 2023.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att befintligt vattenreningsverk för Gällivare är i stort behov av 
renovering och inte kan upprätthålla kapacitet i den mån som behövs för säkerställande 
av tjänligt dricksvatten har projekt påbörjats för uppbyggnad av nytt vattenreningsverk i 
Sarkasvaara. Det nya vattenreningsverket i Sarkasvaara syftar till att trygga 
vattenförsörjningen för tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Beviljade medel 
finns om 54,8 mkr.

Projektarbetet med vattenverk i Sarkasvaara har påbörjats med brunnsborrning för nya 
renvattenuttag och renspolning av befintliga råvattenbrunnar, dessa har funnits i området 
sedan tidigare och är en del av den kommunala anläggningen som tryggar 
vattenförsörjningen. Under 2023 beräknas anläggning av infiltrationsbassänger och 
vattenverk påbörjas för att färdigställas under 2024. 

Projektet har tidigare upphandlats under 2021 men upphandlingen avbröts med anledning 
av höga anbudssummor. Sedan dess har tid i projektet förflutit med anledning av 
säkerhetsperspektiv i upphandling och med anledning av komplexitet i åtgärder samt 
stigande marknadspriser visar detaljprojekteringen att den ursprungliga kalkylen är lågt 
beräknad och finansiering av projektet måste kompletteras för att kunna genomföras. 
Sedan juni 2021 har priset på stål gått upp med över 55% enligt stålprisindex, SBI. Det 
medför en uppräkning av kalkylen med motsvarande 29,5 mkr, mot tidigare kommunicerad 
kalkyl, till totalt 84,3 mkr. Upphandlingen innehåller en reglering för prisförändringar 
gällande material och arbete vilket kommer att påverka slutkostnaden för projektet. 
Kalkylen förutsätter en oförändrad indexreglering vilket medför att prognosen inte tar höjd 
för ytterligare prisökningar.

Med anledning av att tilldelningsbeslut planeras för kommunstyrelsens samhällsplanerings-
och teknikutskott 2022-10-06 lyfts ärende om tilläggsäskande upp till kommunfullmäktige 
utanför budgetprocess. Budget för 2022, plan 2023-2025 beslutas först vid sammanträde i 
november vilket medför att ordinarie finansieringsbeslut i budgetprocess inte kan inväntas 
för fortsatt framdrift i projektet. 
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Utdragsbestyrkande

Verksamheten bedömer att reinvestering och åtgärder i befintligt vattenverk inte är 
kostnadseffektivt eller ger samma möjligheter till framtida utvecklingsbehov som det nya 
vattenverket i Sarkasvaara ger. Vattenverk i Sarkasvaara ska trygga en fortsatt dricks-
vattenförsörjning för befintliga och tillkommande medborgare och ger även möjlighet att 
skapa redundans i vattenförsörjningen, vilket nuvarande vattenverk inte ger utifrån sitt 
geografiska läge. 

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutade att lämna ärendet utan 
eget förslag till kommunstyrelsens sammanträde 19 september 2022.

Per-Erik Suorra, avdelningschef, föredrar ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Minskade underhållskostnader på ett nytt vattenverk kommer att reducera den ökade 
kapitalkostnaden för kollektivet vid beräkning av taxor. 
Om inte investeringen genomförs behövs i stället omfattande renoveringar på Vassara 
vattenverk motsvarande ca 56 milj för att kunna få en tillförlitlig anläggning. En 
förskjutning av tidplanen skulle medföra nödvändiga investeringar på Vassara vattenverk 
med 
början redan 2022 för att säkerställa vattenförsörjningen som man kan undvika med den 
nya investeringen.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför positiva konsekvenser för samtliga av kommunens medborgare 
då det tillgodoser ett tjänligt dricksvatten. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Investeringen möjliggör en effektivare anläggning enligt det andra strategiska målet ”Våra 
verksamheter är effektiva och attraktiva” och har även verkan på medborgarna i det första 
strategiska målet då en bättre vattenkvalitet erhålls. Investeringen säkerställer 
tillsammans med kompletterande redundans kapaciteten för vattenförsörjning enligt det 
över-gripande målet, att på sikt nå 20 000 invånare.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att i förväg reservera 29,5 mkr från rörelsekapitalet år 2023 i budgetprocessen 2023-2026 
för att säkerställa finansiering till projekt F76524, Ny vattenrening Sarkasvaara, så att 
tilldelning kan ske.

Underlag
1. Investeringsäskande Sarkasvaara vattenrening budgetprocess 2023-2026.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-09-01 § 144.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar 
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Utdragsbestyrkande

att ärendet flyttas till budgetprocessen 2023.

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

§ 206

Revidering av Gällivare kommuns helägda bolags bolagsordningar
Dnr KS/2022:561

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Matlaget AB:s bolagsordning,

att anta Gojan 1 & 14 AB:s bolagsordning,

att anta Dundret Gällivare Fjällanläggning AB:s bolagsordning,

att anta Gällivare Energi AB:s bolagsordning,
 
att anta TOP Bostäder AB:s bolagsordning.

Ärendebeskrivning
För att skapa harmoni i hur bolagen styrs och för att tillse att kraven som ställs är samma, 
i den mån verksamhetens specifika art inte kräver något annat, har Gällivare kommun 
reviderat bolagens bolagsordningar. 

Det fanns också ett behov av förnyelse då vissa av bolagsordningar var äldre och behövde 
uppdateras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 5 september 2022 att lämna ärendet utan eget 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 19 september.

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. 
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Förslag till beslut
Kommundirektörens stab föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Matlaget AB:s bolagsordning,

att anta Gojan 1 & 14 AB:s bolagsordning,

att anta Dundret Gällivare Fjällanläggning AB:s bolagsordning,

att anta Gällivare Energi AB:s bolagsordning,
 
att anta TOP Bostäder AB:s bolagsordning.

Underlag
1. Bolagsordning för Matlaget AB.
2. Bolagsordning för Gojan 1 & 14 AB.
3. Bolagsordning för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB.
4. Bolagsordning för Gällivare Energi AB.
5. Bolagsordning för TOP Bostäder AB.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-05 § 81.

Yrkande
Steve Ärlebrand (S) yrkar i enlighet med kommundirektörens stabs förslag

att anta Matlaget AB:s bolagsordning,

att anta Gojan 1 & 14 AB:s bolagsordning,

att anta Dundret Gällivare Fjällanläggning AB:s bolagsordning,

att anta Gällivare Energi AB:s bolagsordning,
 
att anta TOP Bostäder AB:s bolagsordning.
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§ 207

Gällivare kommuns bolagspolicy
Dnr KS/2022:562

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Gällivare kommuns Bolagspolicy. 

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har tidigare saknat en bolagspolicy, reglementet för styrning har istället 
funnits i reglemente för kommunstyrelsen. För att effektivisera, kvalitetssäkra och 
samordna bolagsarbetet har en bolagspolicy tagits fram. 

Bolagspolicyn kommer att garantera att bolagen arbetar på samma sätt och enlighet med 
Gällivare kommuns riktlinjer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 5 september 2022 att lämna ärendet utan eget 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 19 september.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända 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 föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Gällivare kommuns Bolagspolicy. 

Underlag
1. Bolagspolicy.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-05 § 82.

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

att anta Gällivare kommuns Bolagspolicy. 
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§ 208

Generella ägardirektiv
Dnr KS/2022:563

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Gällivare kommuns Generella ägardirektiv.

Ärendebeskrivning
För att effektivisera och kvalitetssäkra ägarstyrningen av Gällivare kommuns bolag har ett 
förslag till uppdatering av ägardirektiv upprättats. Ägardirektiven kommer delas upp i två 
kategorier, det generella som gäller för alla bolag och de specifika som avser vart och ett 
bolag för sig. 

Detta ärende behandlar det generella ägardirektivet och åtgärdar flera av de brister som 
identifierats av den granskning som utförts av lekmannarevisionen. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 5 september 2022 att lämna ärendet utan eget 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 19 september.

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 föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Gällivare kommuns Generella ägardirektiv.

Underlag
1. Gällivare kommuns Generella ägardirektiv.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-05 § 83.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar i enlighet med kommundirektörens stabs förslag

att anta Gällivare kommuns Generella ägardirektiv.
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§ 209

Ändringar i dokumentet "Regler för medarbetare"
Dnr KS/2021:557

Kommunstyrelsen beslutar

att gåvan vid 25-års uppvaktning ändras till presentkort. Medarbetaren är fri att välja 
presentkort själv i den lokala handeln,

att formuleringen i dokumentet ”Regler för medarbetare” ändras enligt förslag.

Ärendebeskrivning
I Regler för medarbetare har personalavdelningen gjort ett förslag på en ändring gällande 
uppvaktning av personal vid 25-årsjubileum. Idag är det väldigt få som väljer en 
guldklocka som minnesgåva, vilket innebär att priset per klocka ökat kraftigt. 

Tidigare har jubilaren kunnat handla lokala konsthantverk och smycken på lokala affärer. 
Idag är utbudet av konsthantverksaffärer begränsade, ex guldsmedsaffär saknas helt. 

Personalavdelningen föreslår att gåvan framöver ska vara presentkort som medarbetaren 
är fri att välja själv. Presentkorten behöver inte vara bundna till lokal handel. Tanken med 
detta är att medarbetaren ska få fler alternativ att välja mellan; exempelvis valfri klocka, 
smycken, konst, cykel, etc. Detta innebär att guldklockan försvinner som ett alternativ.

Förslaget innebär följande ändring i dokumentet ”Regler för medarbetare” 

Jämförelse
Nuvarande lydelse Ny lydelse (ändringarna 

markerade)
25-årsjubileum 
Den som varit anställd hos kommunen i 
sammanlagt 25 år eller mer erhåller för-
utom blommor ett armbandsur av 18 
karats guld med inskription eller en 
gåvocheck till ett värde av 
10 % av prisbasbeloppet. Värdechecken 
kan användas för inköp av lokal konst eller 
konsthantverk som kan inhandlas i affärer, 
av konstklubb, konstnär eller motsvarande 
inom Gällivare kommun.
Jubilarerna blir inbjudna till en 
jubileumsmiddag och erhåller vid det 
tillfället en blombukett

25-årsjubileum 
Den som varit anställd hos kommunen i 
sammanlagt 25 år eller mer erhåller 
presentkort till ett värde av 10 % av 
prisbasbeloppet. Medarbetaren ska vara fri 
att välja presentkort som inte behöver vara 
bunden till den lokala handeln.
Jubilarerna blir inbjudna till en 
jubileumsmiddag och erhåller vid det 
tillfället en blombukett
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Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till.

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

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att gåvan vid 25-års uppvaktning ändras till presentkort. Medarbetaren är fri att välja 
presentkort själv i den lokala handeln,

att formuleringen i dokumentet ”Regler för medarbetare” ändras enligt förslag.

Underlag
1. Regler för medarbetare.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-05 § 78.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30 § 140.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att gåvan vid 25-års uppvaktning ändras till presentkort. Medarbetaren är fri att välja 
presentkort själv i den lokala handeln,

att formuleringen i dokumentet ”Regler för medarbetare” ändras enligt förslag.
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§ 210

Regler för dokumentsamlingen
Dnr KS/2022:510

Kommunstyrelsen beslutar

att anta Regler för dokumentsamlingen enligt tidigare beslutad struktur.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2018-06-11 en ny struktur för Gällivare kommuns dokument-
samling. Den 2018-09-10 antogs sedan reglerna för dokumentsamlingen som gäller till 
och med 2022-12-31. 

Styrdokument som ligger i dokumentsamlingen är av kommunövergripande karaktär och 
beslutas av kommunens politiska organ: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av 
nämnder. Detta innebär att dokument som är nämndspecifika och inte berör andra 
verksamheter ej samlas i denna dokumentsamling. Reglerna och systematiseringen av 
dokumentsamlingen fungerar tillfredställande och behöver inte förändras. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga nya konsekvenser för barn och ungdomar.

Koppling till kommunens strategiska mål
Dokumentsamlingen avser att systematisera dokument för att underlätta arbetet med att 
uppnå kommunens strategiska mål och följa de lagar, regler och beslut som gäller för 
verksamheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta Regler för dokumentsamlingen enligt tidigare beslutad struktur.

Underlag
1. Regler för dokumentsamlingen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-05 § 85.

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

att anta Regler för dokumentsamlingen enligt tidigare beslutad struktur.
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§ 211

Tilldelning av attestuppdrag samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen
Dnr KSst/2022:425

Kommunstyrelsen beslutar

att delegera förvaltningschefen mandat att inom sina verksamheter utse 
beslutsattestanter, granskningsattestanter och ersättare, samt 

att översyn av attestlistan sker en gång per kalenderår.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska nämnderna säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.
Som ett steg i detta ska kommunstyrelsen och respektive nämnd i Gällivare kommun inom 
sina verksamheter delegera till annan att utse en eller flera beslutsattestanter, 
granskningsattestanter samt ersättare för dessa. 

Målsättningen med tilldelning av attestuppdraget är en förstärkt kontroll av ekonomiska 
transaktioner för att undvika oavsiktliga eller avsiktligt fel och därigenom säkerställa att 
redovisningen av transaktioner blir korrekt.  

Med anledning av ovanstående delegerar Kommunstyrelsens samhällsbyggnads- och 
teknikutskott i Gällivare kommun mandat till förvaltningschefen att inom sina verksamheter 
att utse beslutsattestanter, granskningsattestanter och ersättare. Översyn av attestlistan 
ska ske minst en gång per kalenderår.

Ekonomiska konsekvenser
Tilldelningen av attestuppdraget genererar en förstärkt internkontroll. 

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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

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

att delegera förvaltningschefen mandat att inom sina verksamheter utse 
beslutsattestanter, granskningsattestanter och ersättare, samt 

att översyn av attestlistan sker en gång per kalenderår.
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Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-09-01 § 143.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att delegera förvaltningschefen mandat att inom sina verksamheter utse 
beslutsattestanter, granskningsattestanter och ersättare, 

att översyn av attestlistan sker en gång per kalenderår.
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§ 212

Tilldelning av attestuppdrag ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen
Dnr KSufk/2022:137

Kommunstyrelsen beslutar

att delegera förvaltningschefen mandat att inom sina verksamheter utse 
beslutsattestanter, granskningsattestanter och ersättare, 

att översyn av attestlistan sker en gång per kalenderår.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska nämnderna säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.
Som ett steg i detta ska Kommunstyrelsen och respektive nämnd inom sina verksamheter 
delegera till annan att utse en eller flera beslutsattestanter, granskningsattestanter samt 
ersättare för dessa. Beslut om detta ska fattas varje kalenderår. 

Målsättningen med tilldelning av attestuppdraget är en förstärkt kontroll av ekonomiska 
transaktioner för att undvika oavsiktliga eller avsiktligt fel och därigenom säkerställa att 
redovisningen av transaktioner blir korrekt.  

Inom Gällivare kommun delegerar kommunstyrelsen mot bakgrund av ovanstående 
uppdraget till förvaltningschefen, som genomför en översyn av attestlistan minst en gång 
per kalenderår. 

Ekonomiska konsekvenser
Tilldelningen av attestuppdraget genererar en förstärkt internkontroll. 

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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

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

att delegera förvaltningschefen mandat att inom sina verksamheter utse 
beslutsattestanter, granskningsattestanter och ersättare, 

att översyn av attestlistan sker en gång per kalenderår.

Underlag
1. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-09-08 § 71.
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kultur-
utskotts förslag

att delegera förvaltningschefen mandat att inom sina verksamheter utse 
beslutsattestanter, granskningsattestanter och ersättare, 

att översyn av attestlistan sker en gång per kalenderår.
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§ 213

Tilldelning av attestuppdrag stöd- och utvecklingsförvaltningen
Dnr KS/2022:514

Kommunstyrelsen beslutar

att delegera förvaltningschefen mandat att inom sina verksamheter utse 
beslutsattestanter, granskningsattestanter och ersättare, 

att översyn av attestlistan sker en gång per kalenderår.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska nämnderna säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.
Som ett steg i detta ska Kommunstyrelsen och respektive nämnd inom sina verksamheter 
delegera till annan att utse en eller flera beslutsattestanter, granskningsattestanter samt 
ersättare för dessa. Beslut om detta ska fattas varje kalenderår. 

Målsättningen med tilldelning av attestuppdraget är en förstärkt kontroll av ekonomiska 
transaktioner för att undvika oavsiktliga eller avsiktligt fel och därigenom säkerställa att 
redovisningen av transaktioner blir korrekt.  

Inom Gällivare kommun delegerar kommunstyrelsen mot bakgrund av ovanstående 
uppdraget till förvaltningschefen, som genomför en översyn av attestlistan minst en gång 
per kalenderår. 

Ekonomiska konsekvenser
Tilldelningen av attestuppdraget genererar en förstärkt internkontroll. 

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att delegera förvaltningschefen mandat att inom sina verksamheter utse 
beslutsattestanter, granskningsattestanter och ersättare, 

att översyn av attestlistan sker en gång per kalenderår.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-05 § 84.
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att delegera förvaltningschefen mandat att inom sina verksamheter utse 
beslutsattestanter, granskningsattestanter och ersättare, 

att översyn av attestlistan sker en gång per kalenderår.
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§ 214

Fortsatt vintersportsatsning säsongen 2022/2023
Dnr KS/2022:577

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna stöd till rabatt på liftkort för ungdomar 8–18 år skrivna i Gällivare, med 500 kr 
per kort upp till maximalt 250 tkr. Medel anvisas ur ks till förfogande drift, ansvar 80, 
Verksamhet 941 till ansvar 15001, verksamhet 2300,

att erbjudandet gäller till och med 31 december 2022, samt 

att Dundret Gällivare Fjällanläggning AB fakturerar Gällivare kommun i efterhand med 
företagets försäljningsstatistik som underlag.

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

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun och dåvarande ägare av anläggningen Dundret har under ett flertal år 
genomfört en gemensam satsning på vintersportorten Gällivare genom att bidra till lägre 
liftpriser för barn och ungdomar skrivna i Gällivare. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har i 
överenskommelse med Dundret Gällivare Fjällanläggning AB tagit fram ett förslag på en 
kommunal insats för att fortsatt ha ett attraktivt erbjudande beträffande vintersport.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet avser Ks till förfogande drift .

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet bedöms i första hand kopplas till den strategiska målsättningen 1, Våra 
medborgare är stolta, engagerade och trivs.

Förslag till beslut
Stöd och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att lämna stöd till rabatt på liftkort för ungdomar 8–18 år skrivna i Gällivare, med 500 kr 
per kort upp till maximalt 250 tkr. Medel anvisas ur ks till förfogande drift, ansvar 80, 
Verksamhet 941 till ansvar 15001, verksamhet 2300,

att erbjudandet gäller till och med 31 december 2022, samt 
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att Dundret Gällivare Fjällanläggning AB fakturerar Gällivare kommun i efterhand med 
företagets försäljningsstatistik som underlag.

Yrkande
Steve Ärlebrand (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Nicklas Johansson 
(SJVP), Karl-Erik Taivalsaari (V) och Mats Rantapää (S) i enlighet med stöd- och 
utvecklingsförvaltningens förslag

att lämna stöd till rabatt på liftkort för ungdomar 8–18 år skrivna i Gällivare, med 500 kr 
per kort upp till maximalt 250 tkr. Medel anvisas ur ks till förfogande drift, ansvar 80, 
Verksamhet 941 till ansvar 15001, verksamhet 2300,

att erbjudandet gäller till och med 31 december 2022, samt 

att Dundret Gällivare Fjällanläggning AB fakturerar Gällivare kommun i efterhand med 
företagets försäljningsstatistik som underlag.
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§ 215

Begäran om hjälp för översyn av bilanvändning inom socialförvaltningen
Dnr KS/2020:708

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till stöd- och utvecklingsförvaltningen att utreda socialförvaltningens nyttjande 
och samnyttjande av bilar,

att uppdra till stöd- och utvecklingsförvaltningen att utifrån utredning föreslå åtgärder samt 
effektivisering av socialförvaltningens bilpool,

att utredningen presenteras för kommunstyrelsen Q1 2023.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid kommunstyrelsens sammanträde § 256 2019-05-29 gällande 
upphandling om nya leasingbilar fått ärende återremitterad med begäran om kartläggning 
av faktiska behov, tydligare kravspecifikation kring funktion, ekonomiska och miljövänliga 
aspekter.

Socialförvaltningen har till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 §213 presenterat 
ett nuläge kring upphandling av leasingbilar och en strategi för fortlöpande upphandling har 
presenterats. Socialförvaltningen har genomgående haft dialog med stöd och 
utvecklingsförvaltningen och bilpoolen gällande frågeställning effektivitet, nyttjande av 
tjänstebilar genom en spårbarhet och samnyttjande av tjänstebilar. Socialförvaltningen har 
också vägt in miljöaspekt och planerar för införande fossilfria fordon vid vidare 
upphandlingar. 
 
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut innebär ingen påverkan på barn och unga. Barn och ungas åsikter har 
därför inte inhämtats. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att uppdra till stöd- och utvecklingsförvaltningen att utreda socialförvaltningens nyttjande 
och samnyttjande av bilar,

att uppdra till stöd- och utvecklingsförvaltningen att utifrån utredning föreslå åtgärder samt 
effektivisering av socialförvaltningens bilpool.
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Underlag
1. Kommunstyrelsen 2019-05-29 § 256.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 § 213.
3. Socialnämnden 2020-11-19 § 168.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-05 § 86.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar

att uppdra till stöd- och utvecklingsförvaltningen att utreda socialförvaltningens nyttjande 
och samnyttjande av bilar,

att uppdra till stöd- och utvecklingsförvaltningen att utifrån utredning föreslå åtgärder samt 
effektivisering av socialförvaltningens bilpool,

att utredningen presenteras för kommunstyrelsen Q1 2023.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris 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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§ 216

Förvärv av Gällivare 12:641
Dnr KSst/2022:365

Kommunstyrelsen beslutar

att förvärva fastigheten Gällivare 12:641 från sökandena enligt till ärendet bifogat 
köpekontrakt till en köpeskilling om 447 750 kronor, samt

att uppdra åt förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att 
underteckna köpekontraktet samt köpebrevet.

Ärendebeskrivning
Sökandena förvärvade i december 2021 fastigheten Gällivare 12:641 av Gällivare kommun 
för en köpeskilling om 455 400 kronor. Fastigheten är belägen på Snökristallgatan på 
Repisvaara och såldes via tomtkön. 

Sökandena har uppgett att de inte vidtagit några åtgärder inom fastigheten. På grund av 
kraftig prishöjning på byggmaterial, förlängda leveranstider, inflation samt räntehöjningar 
avser de inte bebygga fastigheten och önskar sälja tillbaka den till Gällivare kommun.

Köpekontraktet som sökandena har ingått med Gällivare kommun innehåller villkor om att 
köparen, utan säljarens medgivande, inte får överlåta fastigheten innan fastigheten har 
bebyggts med ett för permanent bruk avsett bostadshus. Gällivare kommun har tidigare 
köpt tillbaka fastigheter som har sålts via tomtkön, och har vid dessa tillfällen köpt tillbaka 
fastigheterna för samma pris som de såldes för. Vid ett återköp av fastigheten krävs ingen 
ytterligare medelsanvisning. Avdrag för lagfartskostnader är inräknade i köpeskillingen.

Vid ett återköp finns möjlighet att lägga ut fastigheten till försäljning på nytt via den nya 
tjänst som finnas lanserad på Gällivare kommuns hemsida.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär en kostnad om 447 750 kronor för Gällivare kommun.

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Ingen känd koppling.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att förvärva fastigheten Gällivare 12:641 från sökandena enligt till ärendet bifogat 
köpekontrakt till en köpeskilling om 447 750 kronor, samt

att uppdra åt förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att 
underteckna köpekontraktet samt köpebrevet.

Underlag
1. Förfrågan om att sälja tillbaka Gällivare 12:641.
2. Köpekontrakt.
3. Översiktsbild.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-09-01 § 142.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och Benny Blom (M) 
i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag

att förvärva fastigheten Gällivare 12:641 från sökandena enligt till ärendet bifogat 
köpekontrakt till en köpeskilling om 447 750 kronor, samt

att uppdra åt förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att 
underteckna köpekontraktet samt köpebrevet.
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§ 217

Delgivningar
Dnr KS/2022:18, KS/2022:281, KS/2022:29, KS/2022:30, KS/2022:32, KS/2022:44, 
KS/2022:446, KS/2022:47, KS/2022:51, KS/2022:511, KS/2022:517, KS/2022:519, 
KS/2022:52, KS/2022:520, KS/2022:523, KS/2022:528, KS/2022:533, KS/2022:566, 
KS/2022:57, KS/2022:67, KS/2022:68, KS/2022:69, KS/2022:574, KS/2022:50

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.

Yrkande
Henrik Ölvebo (M) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att godkänna upprättad rapport anmälda delgivningar.

Comfact Signature Referensnummer: 1451012



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  39  (47)

2022-09-19
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 218

Delegationsbeslut
Dnr KS/2022:19, AlkT/2022:10, AlkT/2022:12, AlkT/2022:13, AlkT/2022:14, 
AlkT/2022:15, AlkT/2022:16, AlkT/2022:17, AlkT/2022:5, AlkT/2022:7, AlkT/2022:8, 
AlkT/2022:9, INK/2021:93, INK/2022:10, KSufk/2022:131, AlkT/2022:18, KSst/2022:464, 
KSst/2022:474, KSst/2022:475, KSst/2022:483, KSst/2022:484, KSst/2022:485, 
KSst/2022:487

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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§ 219

Kommundirektörens rapport
Dnr KS/2022:21

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar om pågående ärenden och övrig aktuell information.

Monica Flodström, kommundirektör, informerar om:

- Budget
- Norrbottens kommuner, kommundirektörsberedning
- Regionala kollektivtrafikmyndigheten
- Inlandsbanan
- Staffan Isling, SKR - försöksverksamhet mellan kommuner
- Medel från Länsstyrelsen
- Möten med bostadsbolag
- Blockhyra av lägenheter.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 220

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

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.

Vid dagens sammanträde föreligger ingen information.
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§ 221

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr KS/2022:20

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda kurser/konferenser.

Vid kallelsens utskick föreligger inga kurser/konferenser.
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§ 222

Ärendeuppföljning, kommunstyrelsen
Dnr KS/2022:23

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens beredning får i uppdrag att revidera listan till kommunstyrelsens 
sammanträde 24 oktober.

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

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.

Yrkande
Steve Ärlebrand (S) yrkar

att kommunstyrelsens beredning får i uppdrag att revidera listan till kommunstyrelsens 
sammanträde 24 oktober.
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§ 223

Investeringsbudget ny förskola/skola Repisvaara
Dnr KS/2022:434

Kommunstyrelsen beslutar

att flytta ärendet till budgetprocessen, budget 2023, plan 2024–2026.

Ärendebeskrivning
I januari 2017 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
projektutveckling av vård- och omsorgsboende på Repisvaara. I mars 2017 beslutades det 
även om förstudie för ny förskola och skola på Repisvaara. 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 att projekten skulle slås samman. 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2019 att förskola på Repisvaara byggs med fem 
avdelningar, samt att utreda var ytterligare tre avdelningar ska byggas centralt i Gällivare i 
anslutning till befintlig förskola, förslagsvis Mandolinen, samt att skolan byggs som 
tvåparallellig F-6-skola. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i september 2020 att föreslå kommunstyrelsen 
att anta upprättade effektmål för förskola och skola samt vård- och omsorgsboende på 
Repisvaara. Nämnden beslutade i oktober 2020 att anta upprättade 
verksamhetsbeskrivningar och kravspecifikationer. 

Då vård- och omsorgsboende på Repisvaara inte längre är aktuellt föreslog styrgruppen 
ett omtag i januari 2022 då nämnden tillför ärendet till investeringsbudget och att 
uppdaterade effektmål och kravspecifikationer upprättas. 

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari 2022 och kommunfullmäktiges 
sammanträde i mars 2022 beslutades att en förskola på fem, alternativt sex avdelningar, 
och en tvåparallellig F-6 skola tillförs investeringsbudget 2023, plan för 2024-2026. 

För att möjliggöra fortsatt arbete i projektet krävs beslut om investeringsbudget och 
tilläggsanslag. Tilläggsanslaget avser projektering under resterande del av 2022, till dess 
att budget för 2023-2026 är beslutad.

Ekonomiska konsekvenser
Den totala investeringsbudgeten för projektet uppskattas till 287 MKr. Kalkylen är baserad 
på nyckeltal och innehåller en stor osäkerhet. Reviderade siffror presenteras efter 
genomförd förprojektering när utformningen är klar.
Finansiering ur rörelsekapitalet kan medföra ökat lånebehov med risk för högre 
räntekostnader och amorteringskrav. Investeringen kommer även att öka nämndens 
kapitalkostnader.
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Konsekvenser för barn och unga
En ny förskola och skola på Repisvaara medför att Gällivares barn och unga får moderna 
lokaler med bra förutsättningar för lärande och utveckling.

Koppling till kommunens strategiska mål
En ny förskola och skola bidrar till att ge god utbildning för alla och en socialt hållbar 
utveckling. Det bidrar till stolta och engagerade medborgare som trivs då nya moderna 
lokaler samt utemiljöer skapas på Repisvaara, där sådan service saknas i dagsläget. 

Nya lokaler kan även bidra till effektiva och attraktiva kommunala verksamheter samt 
skapa möjligheten för kommunen att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö. Det kan bidra till 
stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare. Moderna miljöer är en 
förutsättning för många att trivas på arbetet, vilket ökar möjligheten att behålla 
medarbetare.

När förskola och skola erbjuds medborgare närmare deras hem kan de enklare välja 
klimatsmarta transportalternativ och därmed minska miljö- och klimatpåverkan.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ur rörelsekapitalet anvisa 11 MKr till projekt 40718 Repisvaara förskola/skola,

att resterande budget reserveras i budgetprocessen 2023-2026.

Underlag
1. Investeringskalkyl Repisvaara förskola/skola 2023-2026.
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-03-27 § 18.
3. Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-02-08 § 27.
4. Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-19 § 76.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) att kommunstyrelsen 
beslutar

att flytta ärendet till budgetprocessen, budget 2023, plan 2024–2026.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har i enlighet med Jeanette 
Wäpplings m.fl. förslag.
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§ 224

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 2021
Dnr KS/2022:522

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.

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

Ärendebeskrivning
En ny kollektivtrafiklag trädde i kraft den 1 januari 2012 och en regional 
kollektivtrafikmyndighet för Norrbottens län bildades som ansvarar för de uppgifter som 
enligt lag eller författning åläggs regionala kollektivtrafikmyndigheter. Myndigheten är 
organiserad i form av ett kommunalförbund med landstinget och länets samtliga 
kommuner. Enligt förbundsordningen ska revisorerna granska förbundets verksamhet och 
lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet. 
Revisorerna har skickat ut revisionsberättelse och granskningsrapporter till 
medlemskommuners/landstingets fullmäktig.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Att kunna erbjuda hållbara bekväma och ändamålsenliga resor och transporter inom 
länet bidrar till kommunens attraktivitet. Kollektiva transporter skapar förutsättningar för 
minskad miljöpåverkan.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktiga besluta

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.

Underlag
1. Revisionsrapport Grundläggande granskning av förbundsdirektionens förvaltning 

2021 RKM.
2. Skrivelse granskning av förbundsdirektionens förvaltning 2021 RKM.
3. Revisionsrapport Ägarens styrning och kontroll över förbundets bolag samt bolagens 

följsamhet till ägarens direktiv RKM 2022.
4. Skrivelse Fördjupad styrning.
5. Revisionsrapport Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 RKM.
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6. Revisionsberättelse RKM 2021.
7. Revisorernas redogörelse RKM 2021.
8. Revisionsrapport Granskning av årsredovisning RKM 2021.
9. Skrivelse Granskning av årsredovisning RKM 2021.
10.Årsredovisning RKM 2021.
11.Årsredovisning Bussgods 2021.
12.Granskningsrapport för 2021; Bussgods.
13.Årsredovisning Länstrafiken AB 2021.
14.Årsredovisning Norrtåg AB 2021.
15.Revisionsberättelse 2021; Norrtåg AB.
16.Granskningsrapport 2021 Norrtåg AB.
17.Grundläggande granskning 2021 Norrtåg AB.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens 
förslag

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.
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