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Kommunstyrelsen

Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-05

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Birgitta Larsson S 290–369

Vice 
ordförande Jeanette Wäppling V

2:e vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP 290–369

Ledamot Karl-Erik Taivalsaari V 290–369

Ledamot Magnus Johansson S 290–369

Ledamot Maria Åhlén S 290–369

Ledamot Mats Rantapää S 290–369

Ledamot Lars Alriksson M 290–369

Ledamot Benny Blom M 290–369

Ledamot Eric Palmqvist SD 290–369

Ledamot Nicklas Johansson SJVP 290–369

Ledamot Pernilla Fagerlönn V
290, 293-
298, 303-
312

10:00-15:25

Ledamot Mattias Liinanki MP
291-292, 
294-302,
313-372

13:00-17:45

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Jan-Anders Perdal V

Ersättare Johannes Reinfors V 14:45-17:45 Ej tjg. ers. §§ 294–298. Ers. Pernilla 
Fagerlönn §§ 291–292, 299–369

Ersättare Hanna Falksund MP

Ersättare Stefan Ovrell MP 290–369
Ers. Mattias Liinanki §§ 290, 293, 
303–312. Ers. Jeanette Wäppling §§ 
291–293, 294–269

Ersättare MP

Ersättare Steve Ärlebrand S

Ersättare Monica Eriksson 
Norberg S

Ersättare Stefan Kostenniemi S 290, 293, 
303–312 10:00-12:00 Ers. Jeanette Wäppling 

Ersättare Frank Öqvist S

Ersättare Rory Blom SD

Ersättare Margareta 
Henricsson SJVP
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Ersättare Kjell Hansson M

Ersättare Mikael Lundberg M

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 290–369

Kommun-
direktör Monica Flodström §§ 290, 293–298

Ekonomichef Birgitta Häggström §§ 290–369

Förvaltnings
chef Annette Viksten Åhl §§ 291–292, föredragande

Ordförande
Socialnämnd Johannes Sundelin §§ 291–292, föredragande

Revisorernas 
ordförande Christer Nordmark § 293, föredragande

Revisor Eva Nyström § 293

Revisor Sven-Erik Nilsson § 293

Revisor Katarina Nilsson § 293

PwC Erik Jansen § 293, föredragande

Tf. 
förvaltningsc
hef

Dan Johansson § 294–295, föredragande 

Verksamhet
sutvecklare Malin Nyström §§ 296–297, föredragande

Kvalitets-
ledare Louise Nilsson Ranta § 298, föredragande
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 290 9
Godkännande av dagordning

§ 291 10
Socialnämndens fördjupade uppföljning av underskott

§ 292 12
Beslut om rekommendation från Norrbottens kommuners styrelse att anta 
Länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten 2022-2030

§ 293 14
Revisorernas årliga ansvarsprövning, kommunstyrelsen 2022

§ 294 15
Information om samhällsomvandlingen

§ 295 16
Ekonomisk redovisning budget projekt

§ 296 17
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts verksamhetsplan 2023-
2026

§ 297 19
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts internkontrollplan 2023

§ 298 21
Utvärdering av omorganisation

§ 299 24
Organisationsförändring på stöd- och utvecklingsförvaltningen

§ 300 27
Resultat- och tidtagningsutrustning till nya Sporthallen i Gällivare

§ 301 30
Verksamhetsanpassning temporär skyttehall i Nya Malmstaskolans idrottshall

§ 302 32
Förvärv av fastigheten Gällivare 18:25

§ 303 34
Taxa för bildarkivet 2023

§ 304 35
Taxa för fjärrlåneavgift

§ 305 36
Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten

§ 306 37
Taxa för torghandel 2023
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§ 307 39
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar

§ 308 41
Taxa för kopiering av allmän handling, samt digitalisering av pappershandling

§ 309 43
Taxa för uthyrning av konferensrum Re-form

§ 310 45
Taxa 2023 uthyrning bilbarnstolar

§ 311 46
Taxa flytvästar 2023

§ 312 47
Taxa för lotteritillstånd

§ 313 49
Kommundirektörens rapport

§ 314 50
Delgivningar

§ 315 51
Delegationsbeslut

§ 316 52
Kurser, konferenser samt återkoppling

§ 317 53
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig aktuell 
information

§ 318 54
Ärendeuppföljning, kommunstyrelsen

§ 319 55
Yttrande över revisionens rapport avseende granskningen av underhållet i 
kommunens  fastigheter

§ 320 57
Nomineringar till Norrbottens kommuner socialberedning 2023-2026

§ 321 58
Nomineringar till Norrbottens kommuners barn- och utbildningsberedning 2023-
2026

§ 322 59
Nominering till representanter till Region Norrbottens kulturberedning 2023-2026

§ 323 60
Nominering till styrelsen för Teknikens hus 2023-2026
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§ 324 61
Nominering till Länsstyrelsens Länspartnerskap 2023-2026

§ 325 62
Nominering till Norrbottens kommuner, Tillgänglighetsrådet 2023-2026

§ 326 63
Nominering till Norrbottens kommuner, Nordkalottrådet 2023-2026

§ 327 64
Nominering till Norrbottens kommuners valberedning 2023-2026

§ 328 65
Nominering till Norrbottens kommuner, revisorer 2023-2026

§ 329 66
Taxa för avgift förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg

§ 330 67
Taxa för uthyrning av skollokaler

§ 331 69
Taxa för plan och bygglov

§ 332 71
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service

§ 333 73
Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service

§ 334 75
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken

§ 335 77
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

§ 336 79
Taxa för avlastning-korttidsvård

§ 337 81
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården

§ 338 83
Taxa för färdtjänst

§ 339 84
Taxa för förbrukningsartiklar

§ 340 86
Taxa för kost

§ 341 88
Taxa för medboende
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§ 342 90
Taxa för trygghetslarm

§ 343 92
Taxa för vård- och omsorgsavgift

§ 344 93
Taxa för kost socialt stöd

§ 345 95
Taxa för hemtjänst

§ 346 96
Taxa för fritidsanläggningar 2023

§ 347 98
Taxa för allmänna vatten- och avfallsanläggningar

§ 348 100
Taxa för ansökningsavgifter och transportdispenser

§ 349 101
Taxa för Kavahedens avfallsanläggning 2023

§ 350 103
Taxa för bredband

§ 351 105
Taxa för felparkeringsavgifter 2023

§ 352 107
Taxa för renhållning 2023

§ 353 109
Taxa för planbesked 2023

§ 354 110
Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 2023

§ 355 112
Taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunen

§ 356 114
Taxa för tömning av fettavskiljare 2023

§ 357 116
Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner 2023

§ 358 118
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023

§ 359 120
Taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2023
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§ 360 122
Taxa för timparkering och laddning av elfordon 2023

§ 361 124
Taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2023

§ 362 127
Taxa för Pensionärsservice 2023

§ 363 128
Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd

§ 364 130
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Gällivare kommun

§ 365 132
Reglemente för överförmyndarnämnden

§ 366 134
Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

§ 367 136
Föreskrift för behandling av personuppgifter

§ 368 137
Sammanträdesplan 2023

§ 369 139
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående mörkläggning 
av  "Levande landsbygd"
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Utdragsbestyrkande

§ 290

Godkännande av dagordning
Dnr KS/2022:16

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med följande förändring;

att lyfta ut socialnämndens, kommunstyrelsens och miljö-, bygg- och räddningsnämndens 
reglementen för redigering till kommunstyrelsens sammanträde 12 december.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Utdragsbestyrkande

§ 291

Socialnämndens fördjupade uppföljning av underskott
Dnr KS/2022:26

Kommunstyrelsen beslutar

att socialnämnden får i uppdrag att med hjälp av en extern konsult genomlysa 
verksamheten samt komma med åtgärdsförslag som gör att socialförvaltningen kommer i 
teknisk ram utifrån prislappsmodellen.

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

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

Kommunstyrelsen beslutade 24 oktober 2022 att till kommunstyrelsen 5 december 2022 
presentera samtliga utförda besparingsåtgärder för 2022, samt att redovisa planerade 
åtgärder för 2023 för att komma i ram.

Underlag
1. Kommunstyrelsen 2022-10-24 § 234.
2. Presentation.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och Nicklas Johansson 
(SJVP)

att socialnämnden får i uppdrag att med hjälp av en extern konsult genomlysa 
verksamheten samt komma med åtgärdsförslag som gör att socialförvaltningen kommer i 
teknisk ram utifrån prislappsmodellen.

Lars Alriksson (M) yrkar och Eric Palmqvist (SD) instämmer i att-sats 2 och 4.

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

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

att påbörja hemtagningsprocess för placerade barn,
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Utdragsbestyrkande

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

att uppmana socialnämnden att arbeta vidare med att säkra personal till hemtjänsten så
att kostnaderna sänks.

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

§ 292

Beslut om rekommendation från Norrbottens kommuners styrelse att anta Länsgemensam 
handlingsplan suicidprevention Norrbotten 2022-2030
Dnr KS/2022:642

Kommunstyrelsen beslutar

att enligt förslaget från politiska samverkansberedningen samt Norrbottens kommuners 
styrelse föreslår, anta den länsgemensamma handlingsplanen suicidprevention Norrbotten 
2022 – 2030,

att ge socialnämnden i uppdrag att samverkan med övriga förvaltningar och regionen ta 
fram en lokal handlingsplan.

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns handlingsplan för suicidprevention 2022 – 2030 är framtagen i samverkan 
mellan Region Norrbottens kommuner samt brukarorganisationer under våren 2022.
Handlingsplanen avser att bygga en långsiktig struktur för det suicidpreventiva arbetet 
genom samordning av utbildningsinsatser, kontinuerligt framtagande och uppdatering av 
Norrbottens länsgemensamma arbete. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna som är kopplade till handlingsplanen suicidprevention ska tas av de nationella 
medlen som är riktade till området psykisk hälsa och suicidprevention.

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga perspektivet ingår i handlingsplanen. Förebyggande insatser för barn och 
unga genom riktade informations och utbildningsinsatser på grundskole– och 
gymnasienivå. Utbildningsinsatser för elevhälsan och socialtjänst, föräldrar och berörda 
verksam-heter inom kultur och fritid.

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategisk målsättnings 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.
Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och 
ansvarstagande.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att enligt förslaget från politiska samverkansberedningen samt Norrbottens kommuners 
styrelse föreslår, anta den länsgemensamma handlingsplanen suicidprevention Norrbotten 
2022 – 2030,
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Utdragsbestyrkande

att Kommunstyrelsen ger ett kommunövergripande uppdrag, att i samarbete med regionen 
ta fram en lokal handlingsplan.

Underlag
1. Beslut om rekommendation från Norrbottens Kommuner styrelse
2. Beslut § 44 Styrelsen Norrbottens Kommuner 2022-09-29
3. Beslut § 32 Politisk samverkansberedning 2022-08-31
4. Handlingsplan suicidprevention Norrbotten 2022–2030
5. Socialnämnden 2022-11-29 § 173.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar 

att enligt förslaget från politiska samverkansberedningen samt Norrbottens kommuners 
styrelse föreslår, anta den länsgemensamma handlingsplanen suicidprevention Norrbotten 
2022 – 2030,

att ge socialnämnden i uppdrag att samverkan med övriga förvaltningar och regionen ta 
fram en lokal handlingsplan.

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

§ 293

Revisorernas årliga ansvarsprövning, kommunstyrelsen 2022
Dnr KS/2022:657

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen har noterat frågorna och svaren, samt 

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är styrelsens och övriga nämnders 
ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom 
aktiva beslut. En viktig del av revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden 
fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella 
bedömningen fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och resultatet i 
förhållande till fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen består dels i dokumentanalys samt årliga träffar mellan revisorerna och 
styrelsen. Inför träffarna sammanställs ett diskussions- och frågeunderlag som delges 
styrelsen i samband med ordinarie utskick inför sammanträdet. 

Granskningen omfattar följande granskningsområden: 
1. Styrning, kontroll och åtgärder. 
2. Måluppfyllelse för verksamheten. 
3. Måluppfyllelse för ekonomin.

Underlag
1. Grundläggande granskning.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar

att kommunstyrelsen har noterat frågorna och svaren, samt 

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

§ 294

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:

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

Underlag
1. Presentation.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

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

§ 295

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 redovisar ekonomi/budget projekt för 
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med stöd- 
och utvecklingsförvaltningens förslag

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

§ 296

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

Kommunstyrelsen beslutar

att anta verksamhetsplan 2023–2026, samt

att vald ordförande 2023–2026 införs i dokumentet efter den 9 jan 2023 då utskottets 
ordförande väljs.

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

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

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

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

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

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

att anta verksamhetsplan 2023–2026.
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Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Förslag verksamhetsplan 2023-2026.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 189.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) 

att anta verksamhetsplan 2023–2026, samt

att vald ordförande 2023–2026 införs i dokumentet efter den 9 jan 2023 då utskottets 
ordförande väljs.

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

§ 297

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts internkontrollplan 2023
Dnr KS/2022:621

Kommunstyrelsen beslutar

att anta kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts internkontrollplan för 
2023.

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

Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7 §:

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräckligt samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

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

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna 
kontrollplaner i enligthet med beslut den 12 november 2012 (§152).

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

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

Koppling till kommunens strategiska mål
En god intern kontroll säkerställer att verksamheten lever upp till de strategiska målen i 
kommunplanen.
En god intern kontroll säkerställer att informationen om verksamheten och om den 
finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts internkontrollplan för 
2023.

Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts internkontrollplan för 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts internkontrollplan 2023.
3. Riskbedömning.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 190.

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

att anta kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts internkontrollplan för 
2023.
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§ 298

Utvärdering av omorganisation
Dnr KS/2021:792

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att genomföra fördjupad utredning avseende samverkan mellan Ungdoms-, fritids- och 
kulturförvaltningen och Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, som genomförs 2023,

att komplettera utvärderingen med fördjupad utredning av den politiska organisationen 
inför nästa mandatperiod. Den fördjupade utvärderingen ska innehålla intervjuer med alla 
gruppledare från partier och presidier. Utvärderingen ska vara genomförd till hösten 2024.

Ajournering
Kl. 15.15-15.25 och 15:31-15.33.

Ärendebeskrivning
Från och med 1 januari 2019 infördes en utvecklad politisk organisation och i april samma 
år beslutades om ny tjänsteorganisation. Förvaltningsgruppen gav kvalitetsgruppen att i 
samverkan med personalavdelningen genomföra en utvärdering av omorganisationen. 

Rapporten identifierar följande förbättringar:

 Tillhörigheten för park ses över. Ett förslag som framkommit både i enkäter och 
intervjuer är att sammanföra park med teknikavdelningen, enhet gata inom 
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen för att bättre nyttja resurserna och 
arbeta effektivare. Park skulle då kunna organiseras under samhällsbyggnads- och 
teknikförvaltningen och flyttas från ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen. 
Samarbetet mellan fritid och Samhällsbyggnad och teknikförvaltningen bör också 
struktureras upp så att ansvar, gränsdragning och samarbete tydliggörs i 
gemensamma frågor såsom drift och underhåll.

• Starta arbete med att kartlägga, förbättra och bygga upp effektiva kvalitetssäkrade 
processer inom SoU och SAMT såsom exempelvis fastighetsprocessen, nämnds-
processen.

 Kvalitetssäkra målstyrningskedjan i alla led. Starta ett systematiskt och strukturerat 
arbetssätt för målstyrning och uppföljning i förvaltningschefsgruppen så att en 
övergripande prioritering och handlingsplan framtas med utgångspunkt från 
kommun-styrelsens verksamhetsplan. Den kommuniceras sedan till förvaltningarnas 
och de kommunalägda bolagens arbete med sina handlingsplaner. Detta arbetssätt 
tydliggör gemensamma prioriterade områden att ta hänsyn till. Involvera 
kommunala bolag i hela målstyrningsprocessen.
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 Kvalitetssäkra efterlevnaden av internkontrollplan. Verkställigheten av politiskt 
fattade beslut bör struktureras och följas upp på ett effektivare sätt än idag. 

• Samverkan mellan förvaltningar behöver förbättras för att nå kommunens 
målsättningar. Samarbetet mellan UFK och SAMT bör struktureras upp så att ansvar, 
gränsdragning och samarbete tydliggörs i gemensamma frågor såsom drift och 
underhåll.

 Översyn av delegationsordningarna för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
utskott för att klargöra roller, ansvar, mandat och arbetssätt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 21 december att ärendet lämnas utan eget 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 5 december.

Ekonomiska konsekvenser
Utvärderingens resultat och förslag till beslut avser bidra till ökad ekonomisk effektivitet. 

Konsekvenser för barn och unga
Utvärderingens resultat avser förbättra verksamheterna i kommunen och således gynna 
alla medborgare. Konsekvenserna för barn och unga bedöms därför bli positiva. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Utvärderingen avser att bidra till målsättningen att våra kommunala verksamheter är 
effektiva och attraktiva.

Förslag till beslut
att genomföra fördjupad utredning avseende samverkan sinsemellan Ungdoms-, fritids- 
och kulturförvaltningens parkenhet och Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens 
teknikavdelning,

att komplettera utvärderingen med fördjupad utredning av den politiska organisationen 
inför nästa mandatperiod. Den fördjupade utvärderingen ska innehålla intervjuer med alla 
gruppledare från partier och presidier. Utvärderingen ska vara genomförd till hösten 2024.

Underlag
1. Rapport Utvärdering av genomförs omorganisation 2019 inkl bilagor. 
2. Bildspel Presentation av rapport till politiken.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 137.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist 
(SD)
           
att genomföra fördjupad utredning avseende samverkan mellan Ungdoms-, fritids- och 
kulturförvaltningen och Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, som genomförs 2023,
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att komplettera utvärderingen med fördjupad utredning av den politiska organisationen 
inför nästa mandatperiod. Den fördjupade utvärderingen ska innehålla intervjuer med alla 
gruppledare från partier och presidier. Utvärderingen ska vara genomförd till hösten 2024.

Tilläggsyrkande
Lars Alriksson (M) yrkar och Eric Palmqvist (SD) instämmer i första att-satsen

att gata och park förs ihop,

att utredningen behandlar frågan om att göra en organisationsförändring så kommun-
styrelsens strategiska uppdrag förtydligas. Detta innebär att delar av kommunstyrelsens 
tunga driftsuppdrag kan utför av annan,

att resultatet av utredningen är klar i tid för att kunna möjliggöra en 
organisationsövergång 1 januari 2024.

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

Comfact Signature Referensnummer: 1505557



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  24  (142)

2022-12-05
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 299

Organisationsförändring på stöd- och utvecklingsförvaltningen
Dnr KS/2022:633

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna organisationsförändring inom Stöd och utvecklingsavdelningen,

att en utvärdering av organisationsförändringen sker senast Q3 2024.

Kommunstyrelsen beslutar 

att nedanstående att-satser som beslutats av kommunfullmäktige
återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde 12 december för komplettering av 
socialnämndens, kommunstyrelsens samt miljö-bygg- och räddningsnämndens 
reglementen;

att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för alkoholhandläggare med 507 tkr från 
stöd- och utvecklingsförvaltningen, ansvar 15501 verksamhet 9239 till miljö-, bygg och 
räddningsförvaltningen,

att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för utredare med 40 tkr för tillsyn av 
alkohol, folköl och tobak från socialförvaltningen, ansvar 701 verksamhet 7010, till miljö-, 
bygg- och räddningsförvaltningen.

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

Ärendebeskrivning
För att bättre arbeta med yttre och inre effektivitet utifrån kravställning om produktivitet, 
kostnadseffektivitet, kvalitet, service och samverkan så avser stöd och 
utvecklingsförvaltningen göra en organisationsförändring. 

Med anledning av förslag om organisationsförändring inom stöd- och 
utvecklingsförvaltningen (SoU), socialförvaltningen (Soc) och miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen (MBR) föreligger behov av flytt av budgetmedel. 
Organisationsförändring där omflyttning av medel behöver göras rör tjänster inom SoU, 
alkoholhandläggare, och inom Soc, utredare med tillsyn av alkohol, folköl och tobak, som i 
förslaget flyttas till MBR. Organisationsförändringen görs gällande utifrån att båda 
tjänsterna innehar myndighetsutövning varpå funktionerna genom placering inom MBR 
kommer till sin rätta mer än inom befintliga placeringar. Med anledning av detta behöver 
flytt av medel för respektive tjänst inom SoU och Soc göras till MBR. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
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Förslag till beslut medför överföring av befintliga budgetmedel mellan förvaltningar. Förslag 
till beslut medför inga ökade kostnader utan hanteras utifrån fördelade ramanslag. 

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 Kommunplan 2022-2024, kommunfullmäktiges beslut 2021-06-07 § 79, 
och strategisk målsättning 1 där medborgarnas behov nämns som utgångpunkt i arbetet 
inom verksamheterna.
Våra verksamheter är effektiva och attraktiva Våra medarbetare är stolta, engagerade, 
kompetenta och ansvarstagande. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna organisationsförändring inom Stöd och utvecklingsavdelningen,

att en utvärdering av organisationsförändringen sker senast Q3 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för alkoholhandläggare med 507 tkr från 
stöd- och utvecklingsförvaltningen, ansvar 15501 verksamhet 9239 till miljö-, bygg och 
räddningsförvaltningen,

att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för utredare med 40 tkr för tillsyn av 
alkohol, folköl och tobak från socialförvaltningen, ansvar 701 verksamhet 7010, till miljö-, 
bygg- och räddningsförvaltningen.

Underlag 
1. Power Point presentation av organisationsförändringen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 138.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Johannes Reinfors (V) och Henrik Ölvebo (MP). 
Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) instämmer i de två sista att-satserna

att godkänna organisationsförändring inom Stöd och utvecklingsavdelningen,

att en utvärdering av organisationsförändringen sker senast Q3 2024.

att nedanstående att-satser som beslutats av kommunfullmäktige
återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde 12 december för komplettering av 
socialnämndens, kommunstyrelsens samt miljö-bygg- och räddningsnämndens 
reglementen;
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att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för alkoholhandläggare med 507 tkr från 
stöd- och utvecklingsförvaltningen, ansvar 15501 verksamhet 9239 till miljö-, bygg och 
räddningsförvaltningen,

att godkänna flytt av funktion samt budgetmedel för utredare med 40 tkr för tillsyn av 
alkohol, folköl och tobak från socialförvaltningen, ansvar 701 verksamhet 7010, till miljö-, 
bygg- och räddningsförvaltningen.

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

att godkänna organisationsförändringen med följande förändringar;

att alkoholhandläggare blir kvar under stöd och utveckling,

att inom personalavdelningen avveckla 1,5 tjänst integration och bosättning,

att flytta 0,5 tjänst integration tillbaka till socialnämnden,
 
att under nämnd- och utredningsavdelningen avveckla 1,0 integrationsstrateg.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Maria Åhléns m.fl. förslag.
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§ 300

Resultat- och tidtagningsutrustning till nya Sporthallen i Gällivare
Dnr KSufk/2022:197

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja en utökning av investeringsmedlen för inköp av ny resultat- och tidtagnings-
utrustning till nya Sporthallen i Gällivare med 309 tkr,

att medlen tas från KS till förfogande, ansvar 80, verksam 941, projekt 89901.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott (KSsu) beslutade 2017 (KS 2017-11-13 § 
143) att påbörja fas genomförande av en Friidrottshall i Gällivare på fastighet 
Vägmästaren, samt del av Gällivare 76:1, inom tidsramen fram till Q4 2019. Projektet 
färdigställdes Q2 2020 efter beslut från KSsu om att förlänga tidsplanen. Efter projektets 
slutförande beslutade Kommunstyrelsen (KS) (KS 2020-10-26 § 287) att anläggning 
behåller namnet Sporthallen, ”i enlighet med tidigare inarbetat namn från byggnad i 
Malmberget”, och är en viktig del i kommunens övergripande målsättning att skapa en 
arktisk småstad i världsklass. Projektet med friidrottshallen är en strategisk satsning som 
en del av samhällsomvandlingen och är tänkt att öka både trivseln och möjligheten till en 
meningsfull fritidssysselsättning hos såväl innevånare som besökare i Gällivare kommun.

Under det förberedande arbetet inför byggande av anläggningen genomfördes dialoger med 
verksamheter och som låg tillgrund för bl.a. revideringar av planskissen. Dialogen med 
föreningarna låg även till grund för disponeringen av lokalytorna i anläggningen och vilka 
inventarier som är behövliga utifrån verksamheternas behov. Ett av inventarierna som 
identifierades som essentiell för att kunna skapa attraktiv anläggningen med möjlighet för 
såväl tränings- som tävlingsverksamhet var en resultat- och tidtagningsutrustning. Ett 
elektroniskt system för detta ändamål är enligt Svenska Friidrottsförbundet (Underlag 1. 
Regel-boken2022) att föredra framför en manuell motsvarighet men är i vissa fall också ett 
direkt krav för att tillåtas anordna exempelvis internationella mästerskap, cuper och större 
galor. Att investera i ett elektroniskt system som tillåter för internationella tävlingar och 
mästerskap är således viktigt i syfte att försöka framtidssäkra anläggningen för 
verksamheten samtidigt som det även tillåter tävlingsarrangörer att planera för större 
arrangemang i 
Gällivare.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen (nedan förvaltningen) har tidigare blivit tilldelade 
en investeringsbudget på 377 tkr för inköp av en resultat- och tidtagningsutrustning som 
uppfyller de önskemål som har uttryckt av föreningarna verksamma i anläggningen och 
som även möjliggör för arrangerandet av tävlingar i kommunen. Förvaltningen har därför 
skickat en förfrågan till tre (3) leverantörer av idrottsutrustning om att inkomma med en 
offert gällande ett sådant system. Efter att två av leverantören (varav ena är upphandlad) 
avsagt sig möjligheten att inkomma ett offertunderlag återstår endast en offert (Underlag 
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2. Offert Gällivare) av leverantören Nordic Sport AB i Skellefteå. Fakturan innefattar ett 
grundsystem för ett elektroniskt startsystem samt resultatredovisning som är anpassat till 
friidrottshallar av vår storlek. Priset för systemet är 549 tkr ex. moms. Med moms inräknad 
uppgår kostnaden för ett komplett system till 686 tkr.

Resultat- och tidtagningsutrustning är framtagen i dialog med ordförande för Gällivare 
Sportklubbs Friidrottssektion. Utifrån gällande offert behöver det tilldelas ytterligare 309 
tkr i investeringsmedel. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet kommer att innebära en extra investeringskostnad på 309 tkr.

Konsekvenser för barn och unga
Beslutet kommer innebära att de barn- och ungdomsverksamheter som är i behov av ett 
resultat- och tidtagningssystem i anläggningen får ökade möjligheter att bedriva en 
tränings- och tävlingsverksamhet som skapar ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och 
hälsa. Vidare kommer beslutet möjliggöra planering av tävlingar i den egna hemmaarena, 
vilket är gynnsamt dels p.g.a. att det förhoppningsvis minskar antalet resor till tävlingar på 
annat ort och dels eftersom friidrottsintresserade barn och unga får möjlighet att tävla inför 
hemmapublik. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Mål 1) Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs. Genom att bevilja en utökning av 
investeringsmedlen för inköp av ny resultat- och tidtagningsutrustning till nya Sporthallen i 
Gällivare kommer beslutet att bidra till måluppfyllelsen genom att möjliggöra för 
föreningarna som är verksamma i anläggningen att kunna bedriva tränings- och 
tävlingsverksamhet som kräver tillgång till denna typ av utrustning.

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

att bevilja en utökning av investeringsmedlen för inköp av ny resultat- och tidtagnings-
utrustning till nya Sporthallen i Gällivare med 309 tkr.

Underlag
1. Regelboken2022.
2. Offert Gällivare.
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-11-15 § 105.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Eric Palmqvist (SD), 
Nicklas Johansson (SJVP), Karl-Erik Taivalsaari (V), Magnus Johansson (S) och Henrik 
Ölvebo (MP)

att bevilja en utökning av investeringsmedlen för inköp av ny resultat- och tidtagnings-
utrustning till nya Sporthallen i Gällivare med 309 tkr,
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att medlen tas från KS till förfogande, ansvar 80, verksam 941, projekt 89901.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Mats 
Rantapääs m.fl. förslag.
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§ 301

Verksamhetsanpassning temporär skyttehall i Nya Malmstaskolans idrottshall
Dnr KSufk/2022:212

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ytterligare investeringsmedel (200 tkr) från KS till förfogande ansvar 80 
verksamhet 941, projekt 89901 i syfte att genomföra erforderlig verksamhetsanpassning 
av Nya Malmstaskolan idrottshall för upprättandet av en temporär skyttehall.

Ärendebeskrivning
Under sammanträdet 2022-10-14 beslutade Kommunstyrelsens ungdom-, fritid- och 
kulturutskott (KSufku) att bl.a. upplåta Nya Malmstaskolan idrottshall för upprättande av 
en temporär skyttehall fram till dess att en permanent lokal finns tillgänglig. Underlaget 
som låg till grund för beslutet redogjorde att idrottshallen i Nya Malmstaskolan, som mäter 
ca. 15.5 m (bredd) och 31.5 m (längd), möjliggör för 26–30 st. 10 m banor för luftgevär- 
och pistolskytte samt 8–10 st. 18–25 m banor för bågskytte. Vidare konstaterades det 
också att relativt få verksamhetsanpassningar var behövliga eftersom t.ex. 
omklädningsrum med WC och dusch, förrådsytor mm. redan finns i direkt anslutning till 
idrottshallen. Utredningen som genomfördes innan sammanträdet visade att kvarvarande 
åtgärder att genomföra, förutom målning av väggar, förstärkt belysning etc., var att 
upprätta funktioner såsom ett teknikrum/sekretariat, åskådarplatser och pentrykök/fik.

Kostanden för dessa anpassningar är nu sammanställd och bedöms uppgå till som mest 
1200 tkr, vilket inkluderar ovannämnda åtgärder och motsvarar de mest nödvändiga 
anpassningarna för verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet kommer att innebära en kostnad på upp till som mest 1200 tkr för UFK. 
Kostnaden täcks av redan beviljade medel för andra investeringar.

Konsekvenser för barn och unga
Ett beslut att upprätta en temporär skyttehall i Nya Malmstaskolans idrottshall kommer att 
gynna barn och ungdomar som är intresserad av skyttesport.

Koppling till kommunens strategiska mål
Mål 1) Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs. Genom att upprätta en temporär 
skyttehall i Nya Malmstaskolans idrottshall kommer beslutet att bidra till måluppfyllelsen 
genom att möjliggöra för alla skytteintresserade att fortsatt kunna bedriva en meningsfull 
fritidsaktivitet. För de innevånare som just nu bor i nära anslutning till anläggningen 
kommer beslutet förhoppningsvis bidra till en ökad trivsel.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att bevilja ytterligare investeringsmedel (200 tkr) från KS till förfogande ansvar 80 
verksamhet 941 i syfte att genomföra erforderlig verksamhetsanpassning av Nya 
Malmstaskolan idrottshall för upprättandet av en temporär skyttehall.

Underlag
1. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-11-15 § 106.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Magnus Johansson 
(S), Henrik Ölvebo (MP) och Nicklas Johansson (SJVP)

att bevilja ytterligare investeringsmedel (200 tkr) från KS till förfogande ansvar 80 
verksamhet 941, projekt 89901 i syfte att genomföra erforderlig verksamhetsanpassning 
av Nya Malmstaskolan idrottshall för upprättandet av en temporär skyttehall.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag.
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§ 302

Förvärv av fastigheten Gällivare 18:25
Dnr KSst/2022:645

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förvärvet av fastigheten Gällivare 18:25 enligt i ärendet aktuell fastighets-
överlåtelseavtal, 

att anvisa medel till förvärvet från konto ”Nya exploateringsområden, projektnummer 
23021, samt 

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna för fastighetsförvärvet nödvändiga handlingar.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Gällivare 18:25 är belägen inom exploateringsområde vid sjön Harrträsk. 
Gällivare kommun har nu möjlighet att förvärva fastigheten. Ett förvärv av fastigheten ger 
kommunen full rådighet över området.

Den i ärendet aktuell köpeskillingen bedöms som marknadsmässig. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett förvärv av fastigheten innebär att kommunen ska erlägga en kontant ersättning till 
säljaren om 1 200 000 kronor, där värdet av kommunens fastighetsinnehav ökar med 
motsvarande belopp.

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Genom ett förvärv av aktuell fastighet skapas goda förutsättningar för att tillse 
kommunens behov av attraktiva bostäder i attraktiva områden. 

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

att godkänna förvärvet av fastigheten Gällivare 18:25 enligt i ärendet aktuell fastighets-
överlåtelseavtal, 

att anvisa medel till förvärvet från konto ”Nya exploateringsområden, projektnummer 
23021, samt 
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att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna för fastighetsförvärvet nödvändiga handlingar.

Underlag
1. Avtal om överlåtelse av fastigheten Gällivare 18:25.
2. Karta med markering över aktuell fastighet.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 191.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M) och Eric Palmqvist (SD) i 
enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts förslag

att godkänna förvärvet av fastigheten Gällivare 18:25 enligt i ärendet aktuell fastighets-
överlåtelseavtal, 

att anvisa medel till förvärvet från konto ”Nya exploateringsområden, projektnummer 
23021, samt 

att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att för 
kommunens räkning underteckna för fastighetsförvärvet nödvändiga handlingar.
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§ 303

Taxa för bildarkivet 2023
Dnr KS/2022:187

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för Bildarkivet 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Ungdom-, fritid 
och kulturförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom förvaltningens 
verksamhetsområde: Taxa för Bildarkivet Bildarkivet säljer bilder till allmänhet på förfrågan 
utifrån en fastställd taxa. Taxa för Bildarkivet 2023 föreslås höjas med 6% 
vilket motsvarar inflationstakten enligt KPI.

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

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

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

att anta taxa för Bildarkivet 2023.

Underlag
1. Taxa för bildarkivet 2023.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-11-15 § 99.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) i 
enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts förslag

att anta taxa för Bildarkivet 2023.
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§ 304

Taxa för fjärrlåneavgift
Dnr KS/2022:188

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek 2023.

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

Taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek

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

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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

att anta taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek 2023.

Underlag
1. Taxa för fjärrlåneavgift bibliotek 2023.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-11-15 § 100.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist i 
enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts förslag

att anta taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek 2023.
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§ 305

Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten
Dnr KS/2022:189

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2023.

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

Taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten

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

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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

att anta taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2023.

Underlag
1. Taxa Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2023.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-11-15 § 101.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) i 
enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts förslag

att anta taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2023.
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§ 306

Taxa för torghandel 2023
Dnr KS/2022:190

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för torghandel 2023.

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

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

Taxa för torghandel

Taxan justerades 2018 och övergick till dygnstaxa istället för tredygnstaxa, som tidigare. 
Detta för att gynna klasser, föreningar och privatpersoner som endast önskar hyra plats en 
dag. Taxan för saluplats behålls oförändrad 2023. Dessa bör ligga oförändrade fram till det 
nya torget och placering av bodar och saluplatser är klara.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Den oförändrade taxan för saluplats tillsammans med den justering som gjordes 2018 
gynnar skolklasser och föreningar, som vill boka torgplats.

Koppling till kommunens strategiska mål
1. Våra medborgare är stolta engagerade och trivs. Taxan syftar till att ge alla en möjlighet 
att bedriva och besöka torghandel som en del i ett levande centrum
2. våra verksamheter är effektiva och attraktiva. Genom taxan kan vi både erbjuda service 
och samtidigt få viss självkostnadstäckning i verksamheten.
4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar klimat och miljöpåverkan. 
Genom torghandel ges ökade möjligheter till lokalproduktion och handel 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta taxa för torghandel 2023.

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

Underlag
1. Taxa för torghandel 2023.
2. Jämförelse.
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-11-15 § 97.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) i 
enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskotts förslag

att anta taxa för torghandel 2023.

att revidering av taxor för torghandel normalt ska ske en gång per år om inte annat behov 
föreligger.
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§ 307

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

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2023.

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

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

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär höjning av tillfällig förvaring av skrotbilar som höjs med 10 % för 
att uppnå högre täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut har inga negativa konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och
effektiva verksamheter. Det strategiska målet gör koppling till god ekonomisk hushållning
som innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och
ändamålsenligt. Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas
med hög produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör
kommunens kvalitet och service.

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

att anta taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2023.

Underlag
1. Förslag Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 192.
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Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2023.

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

att tillfällig förvaring av skrotbilar sätts till 100 kronor/dygn.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag mot Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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§ 308

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

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för kopiering av allmän handling, samt digitalisering av pappershandling 
2023.

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

Förslaget har upprättats med en höjning av 6 %, vilket är i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Regioners prisindex uppgifter 2022-10-20, för kommunal verksamhet 
(PKV), för år 2023. 

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 21 november att lämna ärendet utan eget 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 5 december.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats med en höjning av taxan för kopiering av allmän handling med 
6 %. Kostnader för lagring på digitala informationsbärare, samt porto följer den verkliga 
kostnaden.
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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
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta taxa för kopiering av allmän handling, samt digitalisering av pappershandling 
2023.

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

pappershandling 2023.
2. Taxa för kopiering av allmän handling, samt digitalisering av pappershandling 

(beslutad).
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 148.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta taxa för kopiering av allmän handling, samt digitalisering av pappershandling 
2023.
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§ 309

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

 
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa taxa för konferensrum Re-form.

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

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

Externa verksamheter:
Halvdag             465 kr
Heldag               910 kr

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

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

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför intäkter som tillfaller driften av anläggningen.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa taxa för konferensrum Re-form.

Underlag
1. Förslag taxa.
2. Taxa för uthyrning av konferensrum (beslutad).
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 149.
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Yrkande
Stefan Ovrell (MP yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att fastställa taxa för konferensrum Re-form.
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§ 310

Taxa 2023 uthyrning bilbarnstolar
Dnr KS/2022:151

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för uthyrning av bilbarnstolar 2023.

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta taxa för uthyrning av bilbarnstolar 2023.

Underlag
1. Gällande Taxa för uthyrning av bilbarnstolar.
2. Förslag till ny Taxa för uthyrning av bilbarnstolar 2023.
3. Taxa för uthyrning av bilbarnstolar (beslutad).
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 150.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta taxa för uthyrning av bilbarnstolar 2023.
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§ 311

Taxa flytvästar 2023
Dnr KS/2022:152

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för uthyrning av flytvästar 2023.

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta taxa för uthyrning av flytvästar 2023.

Underlag
1. Förslag till ny Taxa för uthyrning av flytvästar 2023.
2. Taxa för uthyrning av flytvästar (beslutad).
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 151.

Stefan Ovrell (MP yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta taxa för uthyrning av flytvästar 2023.
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§ 312

Taxa för lotteritillstånd
Dnr KS/2022:149

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för lotteritillstånd 2023. 

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

Ärendebeskrivning
Taxa för lotteritillstånd 2023.

Förslaget har upprättats med en höjning av 6 %, vilket är i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PVK) för år 2023.

Ekonomiska konsekvenser
En taxa för lotteritillstånd bidrar till intäkter för Gällivare kommun. 

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta taxa för lotteritillstånd 2023. 

Underlag
1. Förslag till taxa 2023.
2. Jämförelse.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 152.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta taxa för lotteritillstånd 2023. 
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Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och Benny Blom (M)

att lämna taxan oförändrad.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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§ 313

Kommundirektörens rapport
Dnr KS/2022:21

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar om pågående ärenden och övrig aktuell information.

Birgitta Häggström, ekonomichef, informerar om:

- Underskottet
- Socialnämndens underskott 
- Pensionerna ökar 2023 och 2024
- Nämndernas resultat
- El-avtal 2023.
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§ 314

Delgivningar
Dnr KS/2022:18, KS/2022:31, KS/2022:32, KS/2022:70, KS/2022:716, KS/2022:72, 
KS/2022:73, KS/2022:41, KS/2022:583, KS/2022:757

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
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att godkänna upprättad rapport anmälda delgivningar.
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§ 315

Delegationsbeslut
Dnr KS/2022:19, AlkT/2021:9, KS/2022:726, KSufk/2022:214

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.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att godkänna rapporten över delegationsbeslut.
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§ 316

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr KS/2022:20

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda kurser/konferenser.

Vid kallelsens utskick föreligger inga kurser/konferenser.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar 

att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 317

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

Kommunstyrelsen beslutar

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

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

Birgitta Larsson (S) informerar från Norrbottens kommuner
- Konferens – växa/krympa i Kiruna 31 maj 2023
- Flyttar till nya lokaler 2024
- LTU – finns 127 platser för utbildning för sjuksköterskor. KUSK-utbildning för 

utlandsfödda, som kan läsa till undersköterskor
- Hur få mer personal till vården
- Rakel 2 införs 2027
- Träff med riksdagsledamöter fredag 13 januari
- Nomineringar till Norrbottens kommuner ska var inlämnad 31 dec
- Psykisk ohälsa
- Riktlinjer för funktioner med funktionsnedsättning. Blir gemensam nämnd
- Gemensamma svar till remisser mm.

Karl-Erik Taivalsaari (V) informerar från Kommunala pensionärsrådet (KPR)
- Oro parkeringsplatser trygghetsboende
- Konsumentvägledaren informerat om bedrägerier
- Digital kompetens.

Magnus Johansson (S) informerar från E-nämnden
-ny samordnare Adam Kjellgren, tillträder 2023.

Mats Rantapää (S) informerar från Inlandskommunernas ekonomiska förening
- Nomineringar.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 318

Ärendeuppföljning, kommunstyrelsen
Dnr KS/2022:23

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommundirektören i uppdrag att säkerställa att uppföljning och bevakningsdatum 
följs upp i ärendelistan och rapporteras till kommunstyrelsen.

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

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar

att ge kommundirektören i uppdrag att säkerställa att uppföljning och bevakningsdatum 
följs upp i ärendelistan och rapporteras till kommunstyrelsen.
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§ 319

Yttrande över revisionens rapport avseende granskningen av underhållet i kommunens 
fastigheter
Dnr KS/2022:608

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till svar avseende revisorernas granskning av kommunens fastigheter.

Ärendebeskrivning
Lekmannarevisionen har genomfört granskning av Gällivare kommuns underhåll och 
styrning av kommunens fastigheter. Syftet med granskningen har varit att se om 
kommunen har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter samt 
om den interna kontrollen är tillräcklig. Utifrån den genomförda granskningen är 
bedömningen att kommunstyrelsen ej har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av 
kommunens fastigheter samt att den interna kontrollen inte är tillräcklig.

Ekonomiska konsekvenser
Då arbetet är i startskede är det svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna men 
kommer att påverka driftsbudgeten för fastigheter.

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. 
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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
att anta förslag till svar avseende revisorernas granskning av kommunens fastigheter.

Underlag
1. Missiv, underhåll av kommunens fastigheter.
2. Rapport underhåll av kommunens fastigheter.
3. Skrivelse svar till revisorerna.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Benny Blom (M)

att anta förslag till svar avseende revisorernas granskning av kommunens fastigheter.
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§ 320

Nomineringar till Norrbottens kommuner socialberedning 2023-2026
Dnr KS/2022:715, KS/2022:696

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Inger Junkka (S) och Stefan Ovrell (MP).

Ärendebeskrivning
Socialberedningen ansvarar för frågor som rör socialpolitik och individomsorg samt andra 
närliggande frågor. Beredningen består av sju ledamöter och fem ersättare. Dessutom 
utser styrelsen inom sig en ordförande för beredningen. Ledamot bör representera 
socialnämnd eller motsvarande i den egna kommunen med mandat, förslagsvis ordförande 
eller vice.

Norrbottens kommuners valberedning uppmanar medlemskommunerna att nominera minst 
en kvinnlig och en manlig ledamot samt en manlig och en kvinnlig ersättare.

Gällivare kommun förordar nominering av ledamot utifrån valbarhet obundet könsidentitet.

Underlag
1. Skrivelse nomineringar från Norrbottens kommuner.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att nominera Inger Junkka (S) och Stefan Ovrell (MP).
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§ 321

Nomineringar till Norrbottens kommuners barn- och utbildningsberedning 2023-2026
Dnr KS/2022:717

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Jenny Johansson Jänkänpää (MP) och Maria Åhlén (S).

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsberedningen bereder frågor med anknytning till förskola, skola och 
övrig utbildning.

Beredningen består av sju ledamöter och fem ersättare. Dessutom utser styrelsen inom sig 
en ordförande för beredningen. Ledamot bör representera barn- och utbildningsnämnd eller 
motsvarande i den egna kommunen, med mandat, förslagsvis ordförande eller vice.

Norrbottens kommuners valberedning uppmanar medlemskommunerna att nominera minst 
en kvinnlig och en manlig ledamot, samt en kvinnlig och en manlig ersättare.

Gällivare kommun förordar nominering av ledamot utifrån valbarhet obundet könsidentitet.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att nominera Jenny Johansson Jänkänpää (MP) och Maria Åhlén (S).
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§ 322

Nominering till representanter till Region Norrbottens kulturberedning 2023-2026
Dnr KS/2022:718

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Tomas Junkka (S) och Paulia Koskenniemi (MP).

Ärendebeskrivning
Kulturberedningen har uppdraget att samordna kulturfrågor mellan kommunerna och 
Region Norrbotten. Kulturberedningen är också ett beredningsorgan för regionstyrelsen i 
Norrbotten. Norrbottens kommuner representeras av två styrelseledamöter och ytterligare 
sex ledamöter. Ledamot bör representera kulturnämnd eller motsvarande i den egna 
kommunen, med mandat förslagsvis ordförande eller vice.

Norrbottens kommuners valberedning uppmanar medlemskommunerna att nominera minst 
en kvinnlig och en manlig ledamot.

Gällivare kommun förordar nominering av ledamot utifrån valbarhet obundet könsidentitet.
 
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att nominera Tomas Junkka (S) och Paulia Koskenniemi (MP).
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§ 323

Nominering till styrelsen för Teknikens hus 2023-2026
Dnr KS/2022:719

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Tomas Junkka (S) och Mattias Liinanki (MP).

Ärendebeskrivning
Norrbottens kommuner representeras av en ordinarie ledamot och en ersättare.

Norrbottens kommuners valberedning uppmanar medlemskommunerna att nominera minst 
en kvinnlig och en manlig ledamot.

Gällivare kommun förordar nominering av ledamot utifrån valbarhet obundet könsidentitet.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att nominera Tomas Junkka (S) och Mattias Liinanki (MP).
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§ 324

Nominering till Länsstyrelsens Länspartnerskap 2023-2026
Dnr KS/2022:720

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Birgitta Larsson (S) och Henrik Ölvebo (MP).

Ärendebeskrivning
Norrbottens kommuner representeras av fyra ordinarie ledamöter, varav en är ordförande i 
Norrbottens kommuner, samt fyra ersättare.

Norrbottens kommuners valberedning uppmanar medlemskommunerna att nominera minst 
en kvinnlig och en manlig ledamot.

Gällivare kommun förordar nominering av ledamot utifrån valbarhet obundet könsidentitet.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att nominera Birgitta Larsson (S) och Henrik Ölvebo (MP).
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§ 325

Nominering till Norrbottens kommuner, Tillgänglighetsrådet 2023-2026
Dnr KS/2022:721

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Lena Sjötoft (V) och Stefan Ovrell (MP).

Ärendebeskrivning
Norrbottens kommuner representeras av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Norrbottens kommuners valberedning uppmanar medlemskommunerna att nominera minst 
en kvinnlig och en manlig ledamot.

Gällivare kommun förordar nominering av ledamot utifrån valbarhet obundet könsidentitet.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att nominera Lena Sjötoft (V) och Stefan Ovrell (MP).
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§ 326

Nominering till Norrbottens kommuner, Nordkalottrådet 2023-2026
Dnr KS/2022:723

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Stefan Kostenniemi (S) och Paulina Koskenniemi (MP).

Ärendebeskrivning
Norrbottens kommuner representeras av en ordinarie och en ersättare.

Norrbottens kommuners valberedning uppmanar medlemskommunerna att nominera minst 
en kvinnlig och en manlig ledamot.

Gällivare kommun förordar nominering av ledamot utifrån valbarhet obundet könsidentitet.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att nominera Stefan Kostenniemi (S) och Paulina Koskenniemi (MP).
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§ 327

Nominering till Norrbottens kommuners valberedning 2023-2026
Dnr KS/2022:724

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Johannes Sundelin (S).

Ärendebeskrivning
Valberedningens uppdrag är att bistå förbundsfullmäktige och styrelsen i valfrågor. 
Beredningen består av fem ledamöter.

Norrbottens kommuners valberedning uppmanar medlemskommunerna att nominera minst 
en kvinnlig och en manlig ledamot.

Gällivare kommun förordar nominering av ledamot utifrån valbarhet obundet könsidentitet.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att nominera Johannes Sundelin (S).
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§ 328

Nominering till Norrbottens kommuner, revisorer 2023-2026
Dnr KS/2022:725

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 
12 december.

Ärendebeskrivning
Revisorernas uppdrag är att granska förbundets förvaltning och räkenskaper för mandat-
perioden samt årligen avge berättelse över verkställd granskning. Revisorerna är tre till 
antalet, varav en är upphandlad auktoriserad revisor.

Norrbottens kommuners valberedning uppmanar medlemskommunerna att nominera två 
ledamöter och två ersättare, minst en kvinnlig och en manlig ledamot.

Gällivare kommun förordar nominering av ledamot utifrån valbarhet obundet könsidentitet.
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§ 329

Taxa för avgift förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg
Dnr KS/2022:142

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Barn- och 
utbildningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2023

Taxan styrs i huvudsak av ett nationellt regelverk för statsbidrag för maxtaxa. Inkomst-
taket för maxtaxan ändras varje år enligt Skolverkets rekommendationer.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål och kommunplans-
direktiv.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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

Förslag till beslut
Barn- och Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2023.

Underlag
1. Tillämpningsanvisningar för maxtaxan 2023.
2. Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-08 § 184.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag

att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2023.
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§ 330

Taxa för uthyrning av skollokaler
Dnr KS/2022:143

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att möjligheten för allmänheten och företag tas bort, 

att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Barn- och 
Utbildningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för uthyrning av skollokaler

Taxa för uthyrning av skollokaler har räknats upp med 6 %, vilket är i enlighet med 
Sveriges Kommuner och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023.

Taxa för övernattning föreslås från och med 2023 endast gälla föreningsverksamhet. Delen 
av taxan för övernattning avseende allmänhet och företag föreslås utgå.

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

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta

att möjligheten för allmänheten och företag tas bort, 

att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2023.

Underlag
1. Taxa för uthyrning av skollokaler.
2. Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-08 § 185.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag

att möjligheten för allmänheten och företag tas bort, 

att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2023.
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§ 331

Taxa för plan och bygglov
Dnr KS/2022:154

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för plan- och bygglov 2023

att taxa för plan- och bygglov 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde: 
 
Taxa för plan- och bygglov 2023

Taxebelopp justeras utifrån SCB:s prisbasbelopp för 2023 (6% enligt pkv), justeringar 
föreslås för:

 Färdig taxa för kungörelse i lokaltidning
 Tätare intervall i grannehörande ex. 1-2 st, 3-5 st m.m.
 Rivningslov innehållande flera objekt så bör varje objekt behandlas enskilt 
 eller så införs tätare spann. I dagsläget är det ett spann på 250-999 m2, det 

blir en felaktig prisbild när kostnaden för att riva en villa blir samma som fyra 
villor om det behandlas som en ansökan samt att kulturhistorisk och 
bevarandevärde bör beaktas i prisbilden.

 Avslag skall debiteras till 50% av kostnaden för ett beviljat bygglov
 För tidsbegränsade bygglov föreslås en höjning från 50% till 75% av 

permanent dito.
 För fritidshus föreslås en mer realistisk prissättning om små 20-39 m2, mellan 

40-79 m2 och stora 80-129m2 

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 
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Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för plan- och bygglov 2023

att taxa för plan- och bygglov 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Underlag
1. Taxa för plan och bygglov 2023.
2. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-11-22 § 141. 

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med miljö-, bygg- och räddningsnämndens förslag
att anta taxa för plan- och bygglov 2023

att taxa för plan- och bygglov 2023 träder i kraft 2023-01-01.
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§ 332

Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service
Dnr KS/2022:155

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2023

att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

att taxan för räddningstjänsten extern teknisk service 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:

Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service.

Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service höjs med 6 % vilket grundar sig på 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2023. 

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 

Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar förslå kommunfullmäktige besluta

att möjligheten för allmänheten och företag tas bort, 

att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2023.

Underlag
1. Förslag Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2023.
2. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-11-22 § 147.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med miljö-, bygg- och räddningsnämndens förslag

att möjligheten för allmänheten och företag tas bort, 

att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2023.
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§ 333

Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service
Dnr KS/2022:156

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2023

att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

att taxan för räddningstjänsten intern teknisk service 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:

Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2023

Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2023 som är 6%.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 

Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2023

att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

att taxan för räddningstjänsten intern teknisk service 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Underlag
1. Förslag Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2023.
2. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-11-22 § 146.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med miljö-, bygg- och räddningsnämndens förslag

att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2023

att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

att taxan för räddningstjänsten intern teknisk service 2023 träder i kraft 2023-01-01.
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§ 334

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken
Dnr KS/2022:157

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2023, samt

att taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2023. 

Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2022 som är 6 %.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 

Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2023, samt

att taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2023 träder i kraft 2023-01-01.

Underlag
1. Taxa 2022.
2. Jämförelsedokument 2022 och 2023.
3. Taxa 2023.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-11-22 § 144.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med miljö-, bygg- och räddningsnämndens förslag

att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2023, samt

att taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2023 träder i kraft 2023-01-01.
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§ 335

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
Dnr KS/2022:158

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2023,

att taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2023, träder i kraft 
2023-01-01. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område:

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2023

Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 6 %.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 

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

att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2023,

att taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2023, träder i kraft 
2023-01-01. 

Underlag
1. Taxa 2023.
2. Jämförelse.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-11-22 § 142.
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Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med miljö-, bygg- och räddningsnämndens 
förslag

att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2023,

att taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2023, träder i kraft 
2023-01-01. 
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§ 336

Taxa för avlastning-korttidsvård
Dnr KS/2022:173

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för avlastning- korttidsvård 2023.

Ärendebeskrivning
Ändring av tidigare förslag beslutad 2022-04-21 Sn § 68. Kommunfullmäktige har att fatta 
beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:
 
Taxa för avlastning-korttidsvård 

Socialnämndens förslag är att följa förändringarna för avgifter gällande kost och 
förbrukningsartiklar enligt dessa taxors förslag. Det vill säga en höjning enligt taxa för kost 
och förbrukningsartiklar enligt år 2023.

att dygnsavgift för avlastning-korttidsvård följer maxtaxa för innevarande år 2023.

Att avgift för tvätt räknas upp med 6% vilket är i enlighet med Sveriges Kommuner och 
Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
(Se underlag 2) ). Beloppen avrundas uppåt till närmast följande helt krontal.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. Kommunens intäkt för avlastning-korttidsvård ökar i enlighet med 
PKV. 
Brukarens avgift för avlastning- korttidsvård ökar med motsvarande.

Konsekvenser för barn och unga
Medför inga konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet: Våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva.
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Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för avlastning- korttidsvård 2023.

Underlag
1. Förslag taxa för avlastning-korttidsvård 2023 (Ny).
2. Prisindex kommunal verksamhet oktober 2022.
3. Taxa för avlastning-korttidsvård 2023 (beslutad).
4. Socialnämnden 2022-11-21 § 154.

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

att anta nytt förslag taxa för avlastning- korttidsvård 2023.
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§ 337

Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården
Dnr KS/2022:174

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2023.

Ärendebeskrivning
Ändring av tidigare förslag beslutad 2022-04-21 Sn § 66. Kommunfullmäktige har att fatta 
beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:
 
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården har räknats upp med 6% vilket är i enlighet 
med Sveriges Kommuner och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 
2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
(Se underlag 2). Beloppen avrundas uppåt till närmast följande helt krontal. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. Kommunens intäkt för den kommunaliserade hemsjukvården ökar i 
enlighet med PKV. Brukarens avgift för den kommunaliserade hemsjukvården ökar med 
motsvarande.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet: Våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2023.
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Underlag
1. Förslag taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2023 (Ny).
2. Prisindex kommunal verksamhet oktober 2022.
3. Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2023 (beslutad).
4. Socialnämnden 2022-11-21 § 153.

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

att anta nytt förslag taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2023.
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§ 338

Taxa för färdtjänst
Dnr KS/2022:175

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för färdtjänst 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden 
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde: Taxa för 
färdtjänst. I samband med att man gett Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 
uppdraget att ansvara för färdtjänsten i sin helhet innebär det att kommunfullmäktige skall 
ta beslut om eventuella avvikelser från kollektivtrafikmyndighetes taxebeslut. Gällivare 
kommun har möjlighet att göra ”tillköp” genom att bl.a. subventionera egenavgiften som 
t.ex. att ha en egen taxa.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget är upprättad enlighet med Regionala kollektivtrafiksmyndighetens taxebeslut. 
Egenavgiften för färdtjänst grundar sig på enkelbiljett priset på buss +75%.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för färdtjänst 2023.

Underlag
1. 1. Förslag taxa för färdtjänst 2023 (Ny).
2. Egenavgift för färdtjänst Länstrafiken.
3. Jämförelse färdtjänsttaxa.
4. Taxa för färdtjänst 2023 (beslutad).
5. Socialnämnden 2022-11-21 § 160.

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

att anta taxa för färdtjänst 2023.
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§ 339

Taxa för förbrukningsartiklar
Dnr KS/2022:176

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja taxan med 50 kr/mån från 350 kr till 400 kr/mån för 2023,

att höja taxan för medboende med 50 kr/mån från 250 kr till 300 kr, samt

att kostnad för madrass är oförändrat 1650 kr för 2023.

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.

Socialförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för förbrukningsartiklar 2023.
Förslag på förändring är höjning av avgiften för förbrukningsartiklar med 50 kr/mån. Detta 
utifrån en omvärldsanalys av andra kommuners taxor för förbrukningsartiklar som visar att 
Gällivare kommun har en låg avgift för förbrukningsartiklar jämfört med andra kommuner 
samt den stora prisökning som blivit på engångshandskar utifrån pandemin.

Standardmadrass beställs via kommunen till en avgift om 1650 kr.

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

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats.

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja taxan med 50 kr/mån från 350 kr till 400 kr/mån för 2023,
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att höja taxan för medboende med 50 kr/mån från 250 kr till 300 kr, samt

att kostnad för madrass är oförändrat 1650 kr för 2023.

Underlag
1. 1. Förslag Taxa för förbrukningsartiklar 2023 (Ny).
2. Taxa för förbrukningsartiklar 2023 (beslutad).
3. Socialnämnden 2022-11-21 § 156.

Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD)
att höja taxan med 50 kr/mån från 350 kr till 400 kr/mån för 2023,

att höja taxan för medboende med 50 kr/mån från 250 kr till 300 kr, samt

att kostnad för madrass är oförändrat 1650 kr för 2023.

Lars Alriksson (M) yrkar

att taxa för förbrukningsartiklar tas endast ut om brukaren valt kommunens erbjudande 
om förbrukningsartiklar.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris 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 Karl-Erik Taivalsaaris m.fl.  
förslag.
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§ 340

Taxa för kost
Dnr KS/2022:177

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för kost 2023.

Ärendebeskrivning
Ändring av tidigare förslag beslutad 2022-04-21 Sn § 72. Kommunfullmäktige har att fatta 
beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:
 
Taxa för kost har räknats upp med 6% vilket är i enlighet med Sveriges Kommuner och 
Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
(Se underlag 2).

Socialnämnden beslutade 2022-11-21 att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-05.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. Kommunens intäkt för kost ökar i enlighet med PKV. Brukarens 
avgift för kost ökar med motsvarande.

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga finns inom korttidsverksamhet LSS. Konsekvens ökad kostnad för måltid vid 
vistelse.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet: Våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta nytt förslag taxa för kost 2023.

Comfact Signature Referensnummer: 1505557



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  89  (142)

2022-12-05
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Förslag taxa för kost 2023 (Ny).
2. Prisindex kommunal verksamhet oktober 2022.
3. Taxa för kost 2023 (beslutad).
4. Socialnämnden 2022-11-21 § 158.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med socialnämndens förslag

att anta nytt förslag taxa för kost 2023.
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§ 341

Taxa för medboende
Dnr KS/2022:178

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för medboende 2023.

Ärendebeskrivning
Ändring av tidigare förslag beslutad 2022-04-21 Sn § 71. Kommunfullmäktige har att fatta 
beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:
 
Taxa för medboende har räknats upp med 6% vilket är i enlighet med Sveriges Kommuner 
och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
(Se underlag 2). Beloppen avrundas uppåt till närmast följande helt krontal.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. Kommunens intäkt för medboende ökar i enlighet med PKV. 
Brukarens avgift för medboende ökar med motsvarande.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet: Våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för medboende 2023.

Underlag
1. Förslag taxa för medboende 2023 (Ny).
2. Prisindex kommunal verksamhet oktober 2022.
3. Taxa för medboende 2023 (beslutad).
4. Socialnämnden 2022-11-21 § 157.

Comfact Signature Referensnummer: 1505557



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  91  (142)

2022-12-05
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med socialnämndens förslag

att anta nytt förslag taxa för medboende 2023.
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§ 342

Taxa för trygghetslarm
Dnr KS/2022:179

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för trygghetslarm 2023. 

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

Ärendebeskrivning
Ändring av tidigare förslag beslutad 2022-04-21 Sn § 66. 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för trygghetslarm har räknats upp med 6% vilket är i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
(Se underlag 2). Beloppen avrundas uppåt till närmast följande helt krontal. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. Kommunens intäkt för trygghetslarm ökar i enlighet med PKV. 
Brukarens 
avgift för trygghetslarm ökar med motsvarande. 

Konsekvenser för barn och unga 
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats. 

Koppling till kommunens strategiska mål 
Ärendet har koppling till det strategiska målet: Våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva. 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för trygghetslarm 2023. 
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Underlag
1. Förslag taxa trygghetslarm 2023 (Ny).
2. Prisindex kommunal verksamhet oktober 2022.
3. Taxa trygghetslarm 2023 (beslutad).
4. Socialnämnden 2022-11-21 § 152.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med socialnämndens förslag

att anta nytt förslag taxa för trygghetslarm 2023.

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

att inte ta ut någon taxa för installation av trygghetslarm,

att i övrigt anta taxan.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Maria Åhléns förslag.
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§ 343

Taxa för vård- och omsorgsavgift
Dnr KS/2022:180

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för vård och omsorgsavgift för år 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för vård och omsorgsavgift för år 2023

Socialförvaltningen föreslår ingen förändring i taxa för vård och omsorgsavgift.

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

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats.

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för vård och omsorgsavgift för år 2023.

Underlag
1. Förslag taxa för vård och omsorgsavgift år 2023 (Ny).
2. Taxa för vård och omsorgsavgift år 2023 (beslutad).
3. Socialnämnden 2022-11-21 § 155.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med socialnämndens förslag

att anta taxa för vård och omsorgsavgift för år 2023.
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§ 344

Taxa för kost socialt stöd
Dnr KS/2022:181

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nytt förslag taxa för kost socialt stöd 2023.

Ärendebeskrivning
Ändring av tidigare förslag beslutad 2022-04-21 Sn § 72. Kommunfullmäktige har att fatta 
beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:
 
Taxa för kost inom socialt stöd har räknats upp med 6% vilket är i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023. 

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla 
(Se underlag 2). Beloppet avrundas uppåt till närmast följande helt krontal.

Socialnämnden beslutade 2022-11-21 att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-05.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv. Kommunens intäkt för kost ökar i enlighet med PKV. Brukarens 
avgift för kost ökar med motsvarande.

Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser för barn och unga, verksamhetens målgrupp är vuxna över 18 år.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till det strategiska målet: Våra kommunala verksamheter är effektiva 
och attraktiva.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta nytt förslag taxa för kost socialt stöd 2023.
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Underlag
1. Förslag taxa för kost socialt stöd 2023 (Ny).
2. Prisindex kommunal verksamhet oktober 2022.
3. Taxa för kost socialt stöd 2023 (beslutad).
4. Socialnämnden 2022-11-21 § 159.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med socialnämndens förslag

att anta nytt förslag taxa för kost socialt stöd 2023.
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§ 345

Taxa för hemtjänst
Dnr KS/2022:182

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för hemtjänst 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden 
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde: 

Taxa för hemtjänst år 2023. 

Taxa för hemtjänst beräknas procentuellt utifrån maxtaxan och följer således höjningen av 
maxtaxan.

Socialförvaltningen föreslår ingen justering av taxa för hemtjänst. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär ingen ekonomisk konsekvens.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats.

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för hemtjänst 2023.
 
Underlag

1. Förslag taxa för hemtjänst år 2023 (Ny).
2. Taxa för hemtjänst år 2023 (beslutad).
3. Socialnämnden 2022-11-21 § 151.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar i enlighet med socialnämndens förslag

att anta taxa för hemtjänst 2023.

Comfact Signature Referensnummer: 1505557



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  98  (142)

2022-12-05
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 346

Taxa för fritidsanläggningar 2023
Dnr KS/2022:186

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen taxa för fritidsanläggningar för 2023,

att anta att skoltaxorna ska baseras på faktisk driftskostnad per timma i hyrda 
fritidslokaler.  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Ungdom-, fritid- 
och kulturförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa gällande fritidsanläggningar.

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet och önskat att förvaltningen beräknar om 
taxorna med hänsyn till inflationen. Förvaltningen har uppräknat taxorna med 6 procent 
som är inflationens beräknade påverkan på förvaltningens driftskostnader. 

Skolverksamheterna betalar faktiskt kostnad per hyrd timma. Denna beräkning och 
debitering sker med interndebitering.

Ekonomiska konsekvenser
Taxan syftar till att täcka delar av de kostnader som förvaltningen har för drift och 
upplåtelse av fritidsanläggningarna, så som internhyra, drift och bemanning och värdskap 
anpassat till respektive verksamhet. Intäktsbortfallet för 18–19 åringar bedöms som 
marginellt, inte mist eftersom vi kan attrahera fler besök när åldersgruppen får lägre taxa.

Konsekvenser för barn och unga
Taxan är utformad för att barn och unga ska få så låga avgifter som möjligt, avgift tas 
därför endast från 8 år och uppåt och är särskilt subventionerad till och med 20 år då 
ungdomar först vid denna ålder kan förväntas ha en egen inkomst. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Mål 1 våra medborgare är stolta engagerade och trivs - genom att ta ut en taxa, men 
subventionera den, kan vi tillhandahålla anläggningar som skapar stolthet, engagemang 
och trivsel.

Mål 2 våra verksamheter är effektiva och attraktiva – genom att ta ut en viss taxa kan vi 
tillhandahålla service samtidigt som vi använder skattemedlen effektivt.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen taxa för fritidsanläggningar för 2023

att anta att skoltaxorna ska baseras på faktisk driftskostnad per timma i hyrda 
fritidslokaler.  

Underlag
1. Nya Taxor för fritidsanläggningar 2023.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2022-11-15 § 98.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och 
kulturutskotts förslag

att anta föreslagen taxa för fritidsanläggningar för 2023

att anta att skoltaxorna ska baseras på faktisk driftskostnad per timma i hyrda 
fritidslokaler.  
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§ 347

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till VA-taxan 2023, samt

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
VA-taxan består av två delar, anläggnings- och brukningsavgift.

Anläggningsavgiften
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som debiteras fastighetsägaren vid ny- och 
tillbyggnad. Höjning föreslås med 8 % för 2023.

Brukningsavgiften
Den fasta avgiften är mätar- och lägenhetsavgift och den rörliga avgiften är förbrukad kbm 
renvatten. Höjning föreslås med 6 % för 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Taxan är beräknad på 100 % täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

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

att anta förslag till VA-taxan 2023, samt

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Underlag
1. Förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
2. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2022.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 193.
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Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta förslag till VA-taxan 2023, samt

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
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§ 348

Taxa för ansökningsavgifter och transportdispenser
Dnr KS/2022:161

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa transportdispenser 2023.

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

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär höjning av ansökningsavgifter för transportdispenser som höjs 
med 10 % för att uppnå högre täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut har inga negativa konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och
effektiva verksamheter. Det strategiska målet gör koppling till god ekonomisk hushållning
som innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och
ändamålsenligt. Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas
med hög produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör
kommunens kvalitet och service.

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

att anta taxa transportdispenser 2023.

Underlag
1. Förslag Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 194.

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

att anta taxa transportdispenser 2023.
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§ 349

Taxa för Kavahedens avfallsanläggning 2023
Dnr KS/2022:162

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning
Avfall som uppkommer i verksamheter, så kallat verksamhetsavfall, tas emot av Kava-
hedens avfallsanläggning. Kostnader för mottagning, behandling och hantering måste täcka 
kostnaderna som kommunen har. I många fall har nya lagkrav och högre miljökrav medför 
högre kostnader för oss och därmed måste avgifterna höjas. Ärende gällande taxa för 
avgift på Kavahedens avfallsanläggning har upprättats för avgift för år 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för det aktuella avfallsslaget ska täckas av mottagningsavgiften för Kavahedens 
avfallsanläggning. För att täcka verksamhetens kostnader föreslås höjning på vissa 
avfallsfraktioner eller tjänster. Höjning föreslås även för osorterat verksamhetsavfall på 
grund av lagändring om utsortering av bygg- och rivningsavfall som innebär att den som 
producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut avfallet i åtminstone sex fraktioner, 
förvara dem skilda från annat avfall även under transport. Höjningen ska styra mot bättre 
sortering och därmed minska mängderna osorterat som kommer till avfallsanläggningen.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut har inga negativa konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och 
effektiva verksamheter. Det strategiska målet gör koppling till god ekonomisk hushållning 
som innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas 
med hög produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör 
kommunens kvalitet och service.

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

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 
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Underlag
1. Förslag till Kavahedens avfallsanläggning taxa 2023.
2. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2022.
3. Jämförelse.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 195.

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

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 
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§ 350

Taxa för bredband
Dnr KS/2022:163

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för bredbandsrelaterade avgifter 2023, 

att taxan gäller från och med 1 januari 2023, samt

att se över taxan till 2024.

Ärendebeskrivning
I KF 2019-12-09 § 230 beslutades om införande av taxor för bredbandsrelaterade avgifter. 
Dessa taxor behöver nu fastställas för 2023. Taxan avser avgifter för aktivering av 
anslutning till Gällivare kommuns bredbandsnät, överlåtelseavgift, nätavgift och arbete 
som utförs av bredbandstekniker. Taxan för bredbandsrelaterade avgifter föreslås vara 
oförändrad för år 2023. 

Ekonomiska konsekvenser
Dessa taxor är i linje med den ekonomiska modell för fiberutbyggnaden som antogs i KF 
2016-05-23 § 120. Taxan föreslås vara oförändrad för år 2023 och innebär inga förändrade 
ekonomiska konsekvenser att ta ställning till. Taxan följer budgeterade medel för 
kostnadstäckning.  

Konsekvenser för barn och unga
Bredbandsutbyggnaden generellt förväntas ha mycket positiva effekter för barn och unga. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och 
effektiva verksamheter. Det strategiska målet gör koppling till god ekonomisk hushållning 
som innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas 
med hög produktivitet och kostnadseffektivitet, samt den yttre effektiviteten, som rör 
kommunens kvalitet och service.

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

att anta upprättad taxa för bredbandsrelaterade avgifter 2023, 

att taxan gäller från och med 1 januari 2023, samt

att se över taxan till 2024.
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Underlag
1. Förslag - Taxor för bredbandsrelaterade avgifter 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 196.

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

att anta upprättad taxa för bredbandsrelaterade avgifter 2023, 

att taxan gäller från och med 1 januari 2023, samt

att se över taxan till 2024.

Comfact Signature Referensnummer: 1505557



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  107  (142)

2022-12-05
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 351

Taxa för felparkeringsavgifter 2023
Dnr KS/2022:164

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för felparkeringsavgifter 2023, med ändring i punkt 5 där taxan ska vara 
1300 kr.

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

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutade 2022-11-17 att till 
kommunstyrelsen lämna ärendet utan eget förslag till beslut.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär höjning av samtliga felparkeringstaxor som höjs med 10% för att 
uppnå högre täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut har inga negativa konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och 
effektiva verksamheter. Det strategiska målet gör koppling till god ekonomisk hushållning 
som innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas 
med hög produktivitet och kostnadseffektivitet, samt den yttre effektiviteten, som rör 
kommunens kvalitet och service.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för felparkeringsavgifter 2023.

Underlag
1. Förslag Taxa för felparkeringsavgifter 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 197.

Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)

att anta taxa för felparkeringsavgifter 2023, med ändring i punkt 5 där taxan ska vara 
1300 kr.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-
mäktige besluta i enlighet med Mats Rantapääs m.fl. förslag.
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§ 352

Taxa för renhållning 2023
Dnr KS/2022:165

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av 
avfall i kommunen som faller under kommunens ansvar enligt 15 kapitel miljöbalken. Att 
samla in avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll är en del av kommunens 
avfallsansvar. Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att 
avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Kommunen 
måste då upprätta en avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala 
avfallsansvaret.

Ekonomiska konsekvenser
Med föreslagen taxa uppnås 100 % täckningsgrad. Taxan är beräknad utifrån upprättat 
avtal med entreprenören som utför tömningarna. Höjningar av taxan föreslås med 6 %, 
vilket innebär till exempel för en villa med normal tömningsfrekvens om 203 kr. 
Verksamheten har fått ökade kostnader främst på grund av ökade transport- och 
drivmedelskostnader.

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till Kommunplan 2021 - 2023, kommunfullmäktiges beslut 2020-06-08 § 86, 
och strategisk målsättning 2 gällande attraktiva och effektiva verksamheter. Det 
strategiska målet gör koppling till god ekonomisk hushållning som innebär att de 
kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas med hög 
produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör kommunens 
kvalitet och service. Koppling görs även till strategisk målsättning 4 där återvinning och 
bortskaffande av avfall är en del av en långsiktigt hållbar livsstil utifrån ambition om 
minskad miljö- och klimat-påverkan för samhället och dess medborgare. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Underlag
1. Förslag till renhållningstaxa 2023.
2. Renhållningstaxa 2022.
3. Jämförelse.
4. Kommunstyrelsen samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 198.

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

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
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§ 353

Taxa för planbesked 2023
Dnr KS/2022:166

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för planbesked.

Ärendebeskrivning
Taxa för planbesked 2023 ska fortsatt gälla enligt den taxa som tidigare finns framtagen 
av samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen diarienummer KS/2021:167. Taxan för 
planbesked räknas fram genom ett förbestämt antal milliprisbasbelopp beroende på hur 
avancerad åtgärden är. Prisbasbeloppen ändras årligen för att följa inflationen.

Ekonomiska konsekvenser
Enligt förslag till taxa.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Skapar förutsättning för en god ekonomisk hushållning.

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

att anta taxa för planbesked.

Underlag
1. Taxa för planbesked.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 199.

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

att anta taxa för planbesked.
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§ 354

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2023, 

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande 
av avfall i kommunen, något som faller under kommunens ansvar enligt 15 kapitel 
Miljöbalken. Att samla in slam från slamavskiljare och klosettvatten från slutna tankar är 
en del av kommunens avfallsansvar. Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad. 
Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för 
avfallshanteringen. Kommunen har att upprätta en avfallstaxa med avgifter för de tjänster 
som ingår i det kommunala 
avfallsansvaret. Förslag till taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 2023 har 
upprättats.

Ekonomiska konsekvenser
Med föreslagen taxa uppnås 100 % täckningsgrad. Taxan är beräknad utifrån upprättat 
avtal med entreprenören som utför tömningarna. Höjningar av taxan föreslås med 6 %, 
vilket innebär en höjning om 11kr för tömning av en slamavskiljare på 3 m3. 
Extratömningar föreslås höjas med 12 %, vilket innebär en höjning om 496 kr för 
extratömning av en slamavskiljare på 3 m3

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och 
effektiva verksamheter. Det strategiska målet gör koppling till god ekonomisk hushållning 
som innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas 
med hög produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör 
kommunens kvalitet och service.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att anta upprättad taxa för 2023, 

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Underlag
1. Nytt förslag till slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2023. 
2. Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 2022.
3. Jämförelse.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 200.

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

att anta upprättad taxa för 2023, 

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
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§ 355

Taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunen
Dnr KS/2022:168

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avsluta taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunens huvudmannaskap 
2023.

Ärendebeskrivning
Nya regler inom avfallsområdet har medfört ändringar. Att samla in och behandla latrin, 
slam och andra fraktioner från enskilda avlopp är en del av kommunens avfallsansvar 
(15 kap. 20 § miljöbalken). Dessa fraktioner räknas inte som kommunalt avfall (15 kap. 
3 § miljöbalken), men ingår ändå i det kommunala ansvaret för att säkerställa en säker 
hantering. Kommunen ansvarar för enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade 
för högst 25 personekvivalenter, denna taxa har upprättats enbart för stora Sjöfallets 
avloppsreningsverk som är större än 25 personekvivalenter vilket inte är kommunens 
ansvar något mer och därmed behöver inte taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför 
kommuners huvudmannaskap upprättas.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

Koppling till kommunens strategiska mål
Förslaget saknar koppling till kommunens strategiska mål.  

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

att avsluta taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunens huvudmannaskap 
2023.

Underlag
1. Förslag taxa 2023.
2. Taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunalt huvudmannaskap 

2022.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 201.
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att avsluta taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunens huvudmannaskap 
2023.
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§ 356

Taxa för tömning av fettavskiljare 2023
Dnr KS/2022:169

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande 
av avfall i kommunen, något som faller under kommunens ansvar enligt 15 kapitel 
miljöbalken. Att samla in fett från fettavskiljare är en del av kommunens avfallsansvar. 
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka 
kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Kommunen måste då upprätta en 
avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret. Förslag 
till taxa för tömning fettavskiljare 2023 har upprättats.

Ekonomiska konsekvenser
Med föreslagen taxa uppnås 100 % täckningsgrad. Taxan är beräknad utifrån upprättat 
avtal med entreprenören som utför tömningarna. Ingen höjning föreslås.

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och 
effektiva verksamheter. I enlighet med det strategiska målet görs koppling till god 
ekonomisk hushållning som innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Kommunen ska ta hänsyn till både den inre 
effektiviteten, som förknippas med hög produktivitet och kostnadseffektviet, samt den 
yttre effektiviteten, som rör kommunens kvalitet och service.

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

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
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Underlag
1. Förslag till taxa för tömning av fettavskiljare 2023. 
2. Taxa för tömning av fettavskiljare 2022.
3. Jämförelse.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 202.

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

att anta upprättad taxa för 2023,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
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§ 357

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxan i sin helhet.

Ärendebeskrivning
För att täcka kostnader som kommunen har avseende tillståndsgivning av ansökningar om 
schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) och uppföljning av dessa ska sökande 
betala avgifter i enlighet med taxa om schakttillstånd och trafikanordningsplaner.
Denna taxa avser även att styra arbetena till att utföras den tid på året när det är som 
mest skonsamt för gatans livslängd. 

I det fall utförare av arbeten som kräver schakttillstånd och trafikanordningsplan brister i 
säkerhet, inte följer föreskrifter eller villkor i tillstånd har kommunen möjlighet att utfärda 
sanktionsavgifter enligt denna taxa. Taxan föreslås gälla omgående.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär höjning av schakttillstånd och trafikanordningsplaner som höjs 
med 10 % för att uppnå högre täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut har inga negativa konsekvenser för barn och unga. Taxan och föreskrifter 
om schakttillstånd och trafikanordningsplaner bedöms öka säkerheten för medborgaren, 
vilket innefattar barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och 
effektiva verksamheter. I enlighet med kommunplanen har ärendet hanterats med 
utgångspunkt ur medborgarperspektiv. Verksamheterna ska kvalitetssäkras, lagar och 
förordningar ska följas och medborgarna ska få god service i rätt tid, till rätt kostnad 
utifrån behov. 
Vidare i samma strategiska mål görs koppling till god ekonomisk hushållning som innebär 
att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas med hög 
produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör kommunens 
kvalitet och service.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta
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att anta taxan i sin helhet.

Underlag
1. Förslag taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner 2023.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 203. 

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

att anta taxan i sin helhet.
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§ 358

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxan i sin helhet.

Ärendebeskrivning
Taxan för upplåtelse av offentlig plats syftar till att minska påverkan för medborgarnas 
intressen i och med arbeten och dess arbetsområden. När offentlig plats behöver användas 
för annat ändamål än vad den är planerad för görs ansökan om tillstånd hos 
polismyndigheten. Begreppet offentlig plats avser bland annat vägar, gator, gångbanor, 
cykelvägar, torg, grönområden och parker. Stöd för kommunernas rätt att yttra sig i 
tillståndsärenden och att meddela villkor för upplåtelser finns i Ordningslagen (1993:1617). 
Polistillstånd krävs inte om offentlig plats tas i anspråk endast tillfälligt, i obetydlig 
omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. 

Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, 
m.m. Kommunen har rätt att ta ut en avgift med belopp som kan anses skäligt med 
hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader 
med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. Kommunen har rätt att ta ut 
avgift först när polistillstånd har lämnats.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär höjning av samtliga taxor för upplåtelse av offentlig plats som 
höjs med 10 % för att uppnå högre täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut har inga negativa konsekvenser för barn och unga. Taxan och regleringen 
av upplåtelsen för offentlig plats bedöms öka säkerheten för medborgaren, vilket innefattar 
barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och 
effektiva verksamheter. I enlighet med kommunplanen har ärendet hanterats med 
utgångspunkt ur medborgarperspektiv. Verksamheterna ska kvalitetssäkras, lagar och 
förordningar ska följas och medborgarna ska få god service i rätt tid, till rätt kostnad 
utifrån behov. 
Vidare i samma strategiska mål görs koppling till god ekonomisk hushållning som innebär 
att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas med hög 
produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör kommunens 
kvalitet och service.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att anta taxan i sin helhet.

Underlag
1. Förslag taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023. 
2. Kommunstyrelsen samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 204.

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

att anta taxan i sin helhet.
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§ 359

Taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2023
Dnr KS/2022:640

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2023,

att beslutet börjar gälla 1 september 2023.

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

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

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenserna uppstår i samband med införandet av parkeringsavgifter samt 
omskyltnings kostnader. Eventuella intäkter kvitteras mot avtal parkeringsbevakning och 
innebär inget överskott då det också finansiera mjukvara för parkeringsövervakning samt 
sms tjänster.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut har inga negativa konsekvenser för barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och 
effektiva verksamheter. Det strategiska målet gör koppling till god ekonomisk hushållning 
som innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Kommunen ska ta hänsyn till både den inre effektiviteten, som förknippas 
med hög produktivitet och kostnadseffektviet, samt den yttre effektiviteten, som rör 
kommunens kvalitet och service.

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

att anta taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2023,

att beslutet börjar gälla 1 september 2023.
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Underlag
1. Förslag till taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2023.
2. Jämförelse, förslag taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2022.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 205.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta taxa för parkeringsavgifter Gällivare centrum 2023,

att beslutet börjar gälla 1 september 2023.

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

att avslå taxa för parkeringsavgifter i Gällivare centrum 2023.

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 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 360

Taxa för timparkering och laddning av elfordon 2023
Dnr KS/2022:641

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att första två timmarna ska vara avgiftsfria,

att taxan per timme sätts till 15 kronor,

att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget, samt

att anta förslag till taxa för laddning av elfordon.

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

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

Sverigedemokraterna återkommer till kommunfullmäktige med eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnads och teknikförvaltningen föreslår höjningar av parkeringsavgifter samt 
energiavgifter för laddning av elfordon på grund av ökade elkostnader och driftkostnader 
av skolgaraget. Taxan har räknats upp med 6% enligt senaste prisindex för kommunal 
verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser uppstår i samband med införandet av parkeringsavgifter samt 
omskyltningskostnader. Eventuella ökade intäkter kvitteras mot avtal parkeringsbevakning 
och innebär inget överskott då det också ska finansiera parkeringsövervakning samt drift 
av biljettmaskiner.

Konsekvenser för barn och unga
Ökade avgifter kan komma att påverka de elever som parkerar sina fordon i skolgaraget 
och betalar enligt timtaxa.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet kopplar till det andra strategiska målet ”Våra kommunala verksamheter är 
effektiva och attraktiva. Taxan kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan 
om attraktiva och effektiva verksamheter. Det strategiska målet gör koppling till god 
ekonomisk hushållning som innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Kommunen ska ta hänsyn till både den inre 
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effektiviteten, som förknippas med hög produktivitet och kostnadseffektviet, samt den 
yttre effektiviteten, som rör kommunens kvalitet och service.

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

att första två timmarna ska vara avgiftsfria,

att taxan per timme sätts till 15 kronor,

att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget, samt

att anta förslag till taxa för laddning av elfordon.

Underlag
1. Nytt förslag till taxa.
2. Jämförelse.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 206.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att första två timmarna ska vara avgiftsfria,

att taxan per timme sätts till 15 kronor,

att anta förslag till timtidstaxa för parkering i skolgaraget, samt

att anta förslag till taxa för laddning av elfordon.

Lars Alriksson (M) yrkar

att timtidstaxan utgår för alla timmar i skolgaraget,

att taxan per timme sätts till 15 kr för parkering i skolgaraget,

att taxan för laddning är 3:20 kr /kWh,

att förändringar av taxan delegeras till kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskott och ska följa prisutvecklingen på orten så att osund konkurrens ej uppstår.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 361

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta;

Kategori                                       Ökning       Nytt pris
 

Årskort barn, ungdomar                   0 kr            0 kr
Årskort Seniorer  95 kr 1000 kr
Årskort vuxna  160 kr 1700 kr
Halvårskort barn, ungdomar      0 kr 0 kr
Halvårskort seniorer  65 kr 650 kr
Halvårskort Vuxna    100 kr 1050 kr

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

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

Sverigedemokraterna återkommer till kommunfullmäktige eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-28 § 28 att justering av biljettpriser för tätorts-
trafiken skall årligen följa Länstrafiken i Norrbottens AB:s justering av biljettpriser, förutom 
när det gäller priset för årskort som Gällivare kommun fastställer. Länstrafiken har inte 
genomfört eller aviserat någon höjning av biljettpriset för 2023 i dagsläget. Länstrafiken 
prislista gäller från 2022-01-01 tillsvidare.

Kategori                                       Ökning       Nytt pris
 

Årskort barn, ungdomar                   0 kr            0 kr
Årskort Seniorer  95 kr 980 kr
Årskort vuxna  160 kr 1680 kr
Halvårskort barn, ungdomar      0 kr 0 kr
Halvårskort seniorer  65 kr 640 kr
Halvårskort Vuxna    100 kr 1040 kr

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats med hänsyn till den höga inflationen för att täcka del av 
kostnadsökningarna. Förslaget genererar en höjning med ca 10 % på biljettpriserna.  
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Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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

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

att anta;

Kategori                                       Ökning       Nytt pris
 

Årskort barn, ungdomar                   0 kr            0 kr
Årskort Seniorer  95 kr 1000 kr
Årskort vuxna  160 kr 1700 kr
Halvårskort barn, ungdomar      0 kr 0 kr
Halvårskort seniorer  65 kr 650 kr
Halvårskort Vuxna    100 kr 1050 kr

Underlag
1. Jämförelse av taxa för tätortstrafiken 2023.
2. Föreskrift.
3. Länstrafikens prislista för enkelpris och rabattkort.
4. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 207.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att anta;

Kategori                                       Ökning       Nytt pris
 

Årskort barn, ungdomar                   0 kr            0 kr
Årskort Seniorer  95 kr 1000 kr
Årskort vuxna  160 kr 1700 kr
Halvårskort barn, ungdomar      0 kr 0 kr
Halvårskort seniorer  65 kr 650 kr
Halvårskort Vuxna    100 kr 1050 kr

Lars Alriksson (M) yrkar

att anta Länstrafikens prislista för 2023,

att pris för årskort ungdomar är 700 kr,
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att årskort för seniorer är 1600kr,

att kortavgifter är 100 kr,

att övriga halvårs och årskort utgår.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 362

Taxa för Pensionärsservice 2023
Dnr KS/2022:146

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Pensionärsservice 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Taxorna för Pensionärsservice har tidigare höjts vartannat år. Anledningen till detta har 
varit att taxorna varit så låga att rekommenderad höjningsnivå hade inneburit höjning 
motsvarande ett par kronor. Höjningar vartannat år innebar att taxorna kunde höjas med 
jämna femkronor. Taxorna ligger nu på en nivå som motiverar motsvarande höjning varje 
år.

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

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Våra medborgare ska känna sig trygga och trivas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för Pensionärsservice 2023.

Underlag
1. Gällande Taxa för Pensionärsservice 2022.
2. Förslag till ny Taxa för Pensionärsservice 2023.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 153.

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

att anta taxa för Pensionärsservice 2023.
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§ 363

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2023.

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

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

Sverigedemokraterna återkommer till kommunfullmäktige med eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Förslag till taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd har upprättats med en höjning 
av 6,0 %, för år 2023 vilket är i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) 2022-10-20. Summan avrundas till närmaste femtal.

Ekonomiska konsekvenser
En taxa för ansökningar och tillsyn bidrar till intäkter för Gällivare kommun.

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

Koppling till kommunens strategiska mål
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2023.

Underlag
1. Förslag taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2023.
2. Jämförelsedokument.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 154.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2023.

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

att lämna taxan oförändrad.

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 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 364

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Gällivare kommun
Dnr KS/2022:692

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet för att inarbeta debattreglerna i reglementet enligt gruppledarnas 
förslag, till kommunstyrelsens sammanträde 9 januari.

Ärendebeskrivning
Arbetsordning för kommunfullmäktige uppdateras med anledning av att antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige minskat från 41 ledamöter till 35 ledamöter utifrån beslut av 
kommunfullmäktige 2021-11-08 § 196.
 
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut påverkar inte barn och unga. Barn och ungas synpunkter har därför inte 
inhämtats.  

Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till Kommunplan 2022-2024, kommunfullmäktiges beslut 2021-06-07 § 79, 
och strategisk målsättning 2 där det framgår att kommunen arbetar aktivt för att förbättra 
sina verksamheter bland annat genom att öka effektiviteten och reducera kostnader. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta arbetsordning för kommunfullmäktige i Gällivare kommun, 

att upphäva beslut kommunfullmäktige 2021-10-04 § 173.

Underlag
1. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Gällivare kommun.
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-08 § 196.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 139.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD)

att återremittera ärendet för att inarbeta debattreglerna i reglementet enligt gruppledarnas 
förslag, till kommunstyrelsens sammanträde 9 januari.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik 
Ölvebos m.fl. förslag.
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§ 365

Reglemente för överförmyndarnämnden
Dnr KS/2022:643

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q3 2023.

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny mandatperiod samt att gällande reglemente för 
Överförmyndarnämnden upphör att gälla 2022-12-31 har redaktionell översyn gjorts. 
Översynen har inte gjorts gällande förändringar annat än uppdatering av tidsperiod för 
reglementets giltighetstid. Reglementet upptas för beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-11-21 att se över reglemente för 
överförmyndarnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 
5 december utifrån förändrade förutsättningar med Gällivare som värdkommun för en 
eventuell gemensam överförmyndarnämnd.

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q3 2023.  
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Underlag
1. Gällande reglemente för överförmyndarnämnden. 
2. Reglemente för överförmyndarnämnden.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 141.

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

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q3 2023.  
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§ 366

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden
Dnr KS/2022:648

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för Barn- och utbildningsnämnden, 

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny mandatperiod samt att gällande reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden upphör att gälla 2022-12-31 har redaktionell översyn gjorts. 
Översynen 
har inte gjorts gällande förändringar annat än uppdatering av tidsperiod för reglementets 
giltighetstid. Reglementet upptas för beslut i kommunfullmäktige.

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för Barn- och utbildningsnämnden, 

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Underlag
1. Gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
2. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
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3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 143.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (SD) och Lars Alriksson (M)

att anta reglemente för Barn- och utbildningsnämnden, 

att reviderat reglemente träder i kraft den 2023-01-01, 

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  
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§ 367

Föreskrift för behandling av personuppgifter
Dnr KS/2022:294

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta föreskrift för behandling av personuppgifter.

Ärendebeskrivning
Personuppgifter ska behandlas enligt de principer som fastställts i EU:s dataskydds-
förordning 2016/679 (GDPR) och gällande lagstiftning. Personuppgifter ska behandlas på 
lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Insamling av uppgifter ska 
ske för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och ska hållas skyddade mot 
obehörig åtkomst, förlust eller förstöring. Föreskrift för behandling av personuppgifter har 
tagits fram för Gällivare kommun och överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

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

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför positiva effekter för samtliga medborgare, inklusive barn och 
unga. Förslag att anta föreskrift medför att personuppgifter hanteras enligt fastställda 
principer.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta föreskrift för behandling av personuppgifter.

Underlag
1. Förslag Föreskrift för behandling av personuppgifter.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 144.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

att anta föreskrift för behandling av personuppgifter.
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§ 368

Sammanträdesplan 2023
Dnr KS/2022:560

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott, kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kultur-
utskott, samt kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige.

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

Moderaterna återkommer till kommunfullmäktiges sammanträde med ett eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Sammanträdesplanen för 2023 har planerats utifrån beslutad verksamhetsprocess, 
antagen av kommunstyrelsen 27 oktober 2014 § 191. Planen är utarbetad i samverkan 
med ekonomienheten och kvalitetsledare.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte påverka ekonomin 
utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader. Den ekonomiska konsekvensen av 
eventuella extra sammanträden kan ej beräknas i förväg.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott, kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kultur-
utskott, samt kommunstyrelsen.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige.
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Underlag
1. Sammanträdesplan 2023.
2. Aktiviteter sammanträdesplan 2023.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med stöd- och utvecklingsförvaltningens förslag

att anta sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens 
samhällsplanerings- och teknikutskott, kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kultur-
utskott, samt kommunstyrelsen.

föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige.
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§ 369

Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående mörkläggning av 
"Levande landsbygd"
Dnr KS/2022:241

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.   

Ärendebeskrivning
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående mörkläggning av 
"Levande landsbygd" har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-07 
§ 16. Motionärerna lyfter frågeställning gällande belysning på landsbygden inom Gällivare 
kommun och föreslår att genomföra en total översyn av nu gällande handlingsplan för 
belysning samt väg-/utebelysning på landsbygden samt att den reviderade handlingsplanen 
ska avse alla boende inom området oavsett ålder för att garantera ett tryggt liv. 

Handlingsplan för belysning antogs av Service- och tekniknämnden 2013-06-18 § 75 med 
bilagorna Riktlinje för nyanläggning/nedmontering av belysningspunkter och Riktlinje för 
nedsläckning av belysningspunkter. Under år 2019 har Gällivare kommun informerat om 
nedmonteringar samt överföringar av belysningspunkter där möjlighet finns för berörda att 
belysningsstolpar i landsbygden. Arbetet med nedmonteringar pågår i samverkan med 
Vattenfall där Gällivare kommun samförlägger med, och följer, Vattenfalls planering för 
nedmontering av nät. Möjlighet för medborgare att söka bidrag för kostnader vid 
nyanskaffning av allmän vägbelysning finns upptaget i riktlinje, där kommunen tar en 
kostnad om högst 50 000 kr för nyanskaffning av gatljus. 

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen arbetar i befintlig drift och i samtliga 
investeringar gällande infrastruktur med kontinuerligt utbyte samt uppbyggande av 
hållbara energieffektiva belysningslösningar. Med anledning av det arbete som pågått 
under ett par år, vilket är och har varit tids- samt kostnadsdrivande och där 
belysningspunkterna i många fall är undermåliga, bör samma inriktning i arbetet pågå 
under ytterligare period. När ombyggnation av nät på landsbygden är färdigställt finns 
anledning för Gällivare kommun att se över möjligheter till hållbara förnyade lösningar. 

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

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga varpå barn och 
ungas åsikter inte inhämtats. 
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Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till Kommunplanens strategiska mål 2 där följande står skrivet ”Gällivare 
kommun är till ytan en stor kommun och det är viktigt att även landsbygden präglas av 
attraktivitet och god service. Kommunen ska aktivt stötta utvecklingsprojekt som under-
lättar vardagen och bidrar till ökad trivsel och livskvalitet på landsbygden.”

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

att bifalla motionen.   

Underlag
1. Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) angående mörkläggning 

av "Levande landsbygd".
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2022-11-17 § 208.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Benny Blom (M), Eric Palmqvist (SD) och 
Nicklas Johansson (SJVP) i enlighet med kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskotts förslag

att bifalla motionen.   
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