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Kommunstyrelsen

Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-12

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Birgitta Larsson S 370–377 Jäv § 371, del av ärendet

Vice 
ordförande Jeanette Wäppling V 370–377 Jäv § 371, del av ärendet

2:e vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP

Ledamot Karl-Erik Taivalsaari V 370–377

Ledamot Magnus Johansson S 370–377

Ledamot Maria Åhlén S 370–377 Jäv § 371, del av ärendet

Ledamot Mats Rantapää S 370–377

Ledamot Lars Alriksson M 370–377 Jäv § 371, del av ärendet

Ledamot Benny Blom M 370–377 Jäv § 371, del av ärendet

Ledamot Eric Palmqvist SD 370–377 Jäv § 371, del av ärendet

Ledamot Nicklas Johansson SJVP 370–377

Ledamot Pernilla Fagerlönn V 370–377

Ledamot Mattias Liinanki MP

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Jan-Anders Perdal V

Ersättare Johannes Reinfors V

Ersättare Hanna Falksund MP

Ersättare Stefan Ovrell MP

Ersättare MP

Ersättare Steve Ärlebrand S

Ersättare Monica Eriksson 
Norberg S

Ersättare Stefan Kostenniemi S 370–377 Ersätter Henrik Ölvebo. Jäv § 371, del 
av ärendet

Ersättare Frank Öqvist S

Ersättare Rory Blom SD

Ersättare Margareta 
Henricsson SJVP

Ersättare Kjell Hansson M

Ersättare Mikael Lundberg M

Comfact Signature Referensnummer: 1509020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  3  (26)

2022-12-12
  

 
Kommunstyrelsen

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Kommun-
sekreterare Maria Landström §§ 370–377

Kommun-
direktör Monica Flodström §§ 370–377

Ekonomichef Birgitta Häggström §§ 370–377
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 370 5
Godkännande av dagordning

§ 371 6
Arvodesreglemente för Gällivare kommun 2023-2026

§ 372 13
Gemensam överförmyndarnämnd för Gällivare, Jokkmokk och Pajala

§ 373 17
Reglemente för Socialnämnden

§ 374 19
Reglemente för Kommunstyrelsen

§ 375 21
Reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden

§ 376 23
Organisationsförändring på stöd- och utvecklingsförvaltningen

§ 377 26
Kommundirektören informerar
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Utdragsbestyrkande

§ 370

Godkännande av dagordning
Dnr KS/2022:16

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med följande förändring;

att lägga till ärende 8, kommundirektörens information.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§ 371

Arvodesreglemente för Gällivare kommun 2023-2026
Dnr KS/2021:721

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

under paragraf § 4 årsarvode besluta

att kommunfullmäktiges ordförande arvoderas med 100 procent av ibb/år
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 70 procent av ibb/år
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 40 procent av ibb/år,

att socialnämndens ordförande arvoderas med 250 procent av ibb/år 
socialnämndens 1:e vice ordförande 150 procent av ibb/år
socialnämndens 2:e vice ordförande 100 procent av ibb/år,

att barn- och utbildningsnämndens ordförande arvoderas med 225 procent av ibb/år
barn- och utbildningsnämndens vice ordförande 125 procent av ibb/år,

att miljö- bygg- och räddningsnämndens ordförande arvoderas med 100 procent av ibb/år
miljö- bygg- och räddningsnämndens vice ordförande 40 procent av ibb/år,

att kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts ordförande (ej 
heltidsarvoderad) arvoderas med 100 procent av ibb/år,

att kommunstyrelsens ungdoms- fritids- och kulturutskotts ordförande (ej 
heltidsarvoderad) arvoderas med 50 procent av ibb/år,

att överförmyndarnämndens ordförande arvoderas med 40 procent av ibb/år
överförmyndarnämnden vice ordförande 10 procent av ibb/år,

att valnämndens ordförande (valår) arvoderas med 40 procent av ibb/år
ordförande i kommunfullmäktiges valberedning (valår) 15 procent av ibb/år,

att ordförande i revisionen (exklusive kommunala bolag) arvoderas med 75 procent av 
ibb/år
ledamot i revisionen (exklusive kommunala bolag) 25 procent av ibb/år,

att bolagens presidium arvoderas enligt följande procent av ibb/år 
ordförande TOP bostäder AB 150
vice ordförande TOP bostäder AB 80
ordförande Gällivare Energi AB 150
vice ordförande Gällivare Energi AB 80
ordförande Matlaget i Gällivare AB 100
vice ordförande Matlaget i Gällivare AB 50
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ordförande Gällivare Dundret fjällanläggning AB 100
vice ordförande Gällivare Dundret fjällanläggning AB, 50

att kommunstyrelseledamot (ej heltidsarvoderad) arvoderas med 2 procent av ibb/månad,

att under paragraf § 8 arvoderas heltids förtroendeperson enligt följande
månadsarvode procent av ibb/månad
kommunstyrelsens ordförande 95 procent av ibb/månad 
kommunstyrelsens vice ordförande 85 procent av ibb/månad
Totalramen för kommunstyrelsens presidium är oavsett fördelning på antal personer 180 
procent.

att under § 9 socialnämndens beredskap besluta följande
beredskap socialnämnden 0,27 procent av ibb/dag under beredskapstid,
förrättningsarvode utbetalas per timme vid aktiv beredskapstjänstgöring under 
beredskapen,

att under § 11 insynsarvode besluta följande
insynspolitiker erhåller ett arvode om 15 procent av ibb/månad samt ett mandatstöd med 
2 procent av ibb per mandat och månad,

att för övrigt anta arvodesreglemente med tillhörande bilagor för Gällivare kommun 
2023-2026 med start 2023-01-01,

att arvodesreglemente för Gällivare kommun 2019-2022 upphör att gälla 2022-12-31,

att bilagor 6-7 till arvodesreglemente för Gällivare kommun, beslut av
kommunfullmäktige 2019-09-23 § 173, upphör att gälla,

att arvodesreglemente upptas till årlig översyn av stöd- och utvecklingsförvaltningens 
personalavdelning tillsammans med representanter från respektive parti representerat i 
kommunfullmäktige under mandatperioden 2023-2026 med start under första kvartalet 
2024.

Jäv
Maria Åhlén (S) anför jäv vid att-sats 3 avseende barn- och utbildningsnämndens 
ordförande och vice ordförande och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Lars Alriksson (M), Benny Blom (M), Eric Palmqvist (SD) och Stefan Kostenniemi (S) anför 
jäv vid att-sats 11 avseende kommunstyrelseledamot,

Birgitta Larsson (S) anför jäv vid att-sats 12 avseende kommunstyrelsens ordförande och 
vice ordförande och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Lars Alriksson (M) och Eric Palmqvist (SD) anför jäv vid att-sats 14 avseende insynsarvode 
och deltar varken vid överläggning eller beslut.
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Jeanette Wäppling (V) och Maria Åhlén (S) anför jäv vid att-sats avseende bolagens 
presidium och deltar varken vid överläggning eller beslut.

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

Moderaterna återkommer till kommunfullmäktige 19 december med moderaternas förslag 
till arvodesreglemente.

Ärendebeskrivning
Stöd- och utvecklingsförvaltningen med representanter från nämnd- och 
utredningsavdelningen samt personalavdelningen har haft i uppdrag att revidera Gällivare 
kommuns arvodesreglemente för förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. 
Arbetsgruppen har bestått av tre tjänstepersoner och kommunfullmäktiges ordförande. 
Under första delen av 2022 tog arbetsgruppen fram ett förslag på reviderat 
arvodesreglemente med syfte att arvodesreglementet skulle vara tydligare att förstå. Det 
har funnits tolkningsutrymme vid hantering av frågeställningar gällande arvoden, 
tidsrapporteringar m.m. varav behov av revidering för att kvalitetssäkra hanteringen 
funnits. Arbetsgruppens förslag har under våren 2022 skickats på remiss till samtliga 
partier representerat i kommunfullmäktige. Efter remiss har möte skett med gruppledarna 
och/eller av respektive parti utsedd representant där revideringar delvis gjorts utifrån 
förslag från partierna. Ärendet har därefter lyfts från beredning då det fortsatt bedömts 
haft behov av översyn.

Under hösten 2022 har översyn av arvodesreglementet pågått där gruppledarna och/eller 
av respektive parti utsedd representant deltagit och lämnat synpunkter på 
arvodesreglemente. Arbetet har pågått under perioden september-november.

I arbetet med arvodesreglemente har tidigare form med externa bilagor omarbetats att nu 
ingå i ett samlingsdokument. Arvodesreglementet, samt underlag för arvodesberäkningar 
där summor för respektive uppdrag specificeras i form av ordförandearvoden, 
insynsarvoden m.m., överlämnas nu för beslut av kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden under mandatperioden 2019-2022 har utgått från 2019 års inkomstbasbelopp på 
64 400 kr vilket innebär en större höjning då det nya arvodesreglementet är uträknat 
utifrån 2023 års inkomstbasbelopp som är 74 300 kr. Ekonomiska konsekvenser redovisas i 
bilaga arvodesberäkning 2023.

Konsekvenser för barn och unga
Förlag till beslut påverkar inte barn och unga, bedömningen är att demokratiskt valda 
politiker är positivt för samtliga medborgare. 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 
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inom verksamheterna. Koppling görs även till strategisk målsättning 2 där både inre och 
yttre effektivitet beskrivs utifrån kravställning om produktivitet, kostnadseffektivitet, 
kvalitet och service.

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

under paragraf § 4 årsarvode besluta

att kommunfullmäktiges ordförande arvoderas med 100 procent av ibb/år
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 70 procent av ibb/år
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 40 procent av ibb/år,

att socialnämndens ordförande arvoderas med 250 procent av ibb/år 
socialnämndens 1:e vice ordförande 150 procent av ibb/år
socialnämndens 2:e vice ordförande 100 procent av ibb/år,

att barn- och utbildningsnämndens ordförande arvoderas med 225 procent av ibb/år
barn- och utbildningsnämndens vice ordförande 125 procent av ibb/år,

att miljö- bygg- och räddningsnämndens ordförande arvoderas med 100 procent av ibb/år
miljö- bygg- och räddningsnämndens vice ordförande 40 procent av ibb/år,

att kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts ordförande (ej 
heltidsarvoderad) arvoderas med 100 procent av ibb/år,

att kommunstyrelsens ungdoms- fritids- och kulturutskotts ordförande (ej 
heltidsarvoderad) arvoderas med 50 procent av ibb/år,

att överförmyndarnämndens ordförande arvoderas med 40 procent av ibb/år
överförmyndarnämnden vice ordförande 10 procent av ibb/år,

att valnämndens ordförande (valår) arvoderas med 40 procent av ibb/år
ordförande i kommunfullmäktiges valberedning (valår) 15 procent av ibb/år,

att ordförande i revisionen (exklusive kommunala bolag) arvoderas med 75 procent av 
ibb/år
ledamot i revisionen (exklusive kommunala bolag) 25 procent av ibb/år,

att bolagens presidium arvoderas enligt följande procent av ibb/år 
ordförande TOP bostäder AB 150
vice ordförande TOP bostäder AB 80
ordförande Gällivare Energi AB 150
vice ordförande Gällivare Energi AB 80
ordförande Matlaget i Gällivare AB 100
vice ordförande Matlaget i Gällivare AB 50
ordförande Gällivare Dundret fjällanläggning AB 100
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vice ordförande Gällivare Dundret fjällanläggning AB, 50

att kommunstyrelseledamot (ej heltidsarvoderad) arvoderas med 2 procent av ibb/månad,

att under paragraf § 8 arvoderas heltids förtroendeperson enligt följande
månadsarvode procent av ibb/månad
kommunstyrelsens ordförande 95 procent av ibb/månad 
kommunstyrelsens vice ordförande 85 procent av ibb/månad
Totalramen för kommunstyrelsens presidium är oavsett fördelning på antal personer 180 
procent.

att under § 9 socialnämndens beredskap besluta följande
beredskap socialnämnden 0,27 procent av ibb/dag,
förrättningsarvode utbetalas per timme vid aktiv beredskapstjänstgöring under 
beredskapen,

att under § 11 insynsarvode besluta följande
insynspolitiker erhåller ett arvode om 15 procent av ibb/månad samt ett mandatstöd med 
2 procent av ibb per mandat och månad,

att för övrigt anta arvodesreglemente med tillhörande bilagor för Gällivare kommun 
2023-2026 med start 2023-01-01,

att arvodesreglemente för Gällivare kommun 2019-2022 upphör att gälla 2022-12-31,

att bilagor 6-7 till arvodesreglemente för Gällivare kommun, beslut av
kommunfullmäktige 2019-09-23 § 173, upphör att gälla,

att arvodesreglemente upptas till årlig översyn av stöd- och utvecklingsförvaltningens 
personalavdelning tillsammans med representanter från respektive parti representerat i 
kommunfullmäktige under mandatperioden 2023-2026 med start under första kvartalet 
2024.

Underlag
1. Arvodesreglemente för Gällivare kommun 2023-2026.
2. Arvodesreglemente för Gällivare kommun 2023-2026 bilagor 1-5.
3. Arvodesberäkning 2023.
4. Nuvarande arvodesreglemente 2019-2022 samt bilagor.
5. Protokollsutdrag KF §173 2019-09-23.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

under paragraf § 4 årsarvode besluta

att kommunfullmäktiges ordförande arvoderas med 100 procent av ibb/år
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 70 procent av ibb/år
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kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 40 procent av ibb/år,

att socialnämndens ordförande arvoderas med 250 procent av ibb/år 
socialnämndens 1:e vice ordförande 150 procent av ibb/år
socialnämndens 2:e vice ordförande 100 procent av ibb/år,

att barn- och utbildningsnämndens ordförande arvoderas med 225 procent av ibb/år
barn- och utbildningsnämndens vice ordförande 125 procent av ibb/år,

att miljö- bygg- och räddningsnämndens ordförande arvoderas med 100 procent av ibb/år
miljö- bygg- och räddningsnämndens vice ordförande 40 procent av ibb/år,

att kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts ordförande (ej 
heltidsarvoderad) arvoderas med 100 procent av ibb/år,

att kommunstyrelsens ungdoms- fritids- och kulturutskotts ordförande (ej 
heltidsarvoderad) arvoderas med 50 procent av ibb/år,

att överförmyndarnämndens ordförande arvoderas med 40 procent av ibb/år
överförmyndarnämnden vice ordförande 10 procent av ibb/år,

att valnämndens ordförande (valår) arvoderas med 40 procent av ibb/år
ordförande i kommunfullmäktiges valberedning (valår) 15 procent av ibb/år,

att ordförande i revisionen (exklusive kommunala bolag) arvoderas med 75 procent av 
ibb/år
ledamot i revisionen (exklusive kommunala bolag) 25 procent av ibb/år,

att bolagens presidium arvoderas enligt följande procent av ibb/år 
ordförande TOP bostäder AB 150
vice ordförande TOP bostäder AB 80
ordförande Gällivare Energi AB 150
vice ordförande Gällivare Energi AB 80
ordförande Matlaget i Gällivare AB 100
vice ordförande Matlaget i Gällivare AB 50
ordförande Gällivare Dundret fjällanläggning AB 100
vice ordförande Gällivare Dundret fjällanläggning AB, 50

att kommunstyrelseledamot (ej heltidsarvoderad) arvoderas med 2 procent av ibb/månad,

att under paragraf § 8 arvoderas heltids förtroendeperson enligt följande
månadsarvode procent av ibb/månad
kommunstyrelsens ordförande 95 procent av ibb/månad 
kommunstyrelsens vice ordförande 85 procent av ibb/månad
Totalramen för kommunstyrelsens presidium är oavsett fördelning på antal personer 180 
procent.
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att under § 9 socialnämndens beredskap besluta följande
beredskap socialnämnden 0,27 procent av ibb/dag under beredskapstid,
förrättningsarvode utbetalas per timme vid aktiv beredskapstjänstgöring under 
beredskapen,

att under § 11 insynsarvode besluta följande
insynspolitiker erhåller ett arvode om 15 procent av ibb/månad samt ett mandatstöd med 
2 procent av ibb per mandat och månad,

att för övrigt anta arvodesreglemente med tillhörande bilagor för Gällivare kommun 
2023-2026 med start 2023-01-01,

att arvodesreglemente för Gällivare kommun 2019-2022 upphör att gälla 2022-12-31,

att bilagor 6-7 till arvodesreglemente för Gällivare kommun, beslut av
kommunfullmäktige 2019-09-23 § 173, upphör att gälla,

att arvodesreglemente upptas till årlig översyn av stöd- och utvecklingsförvaltningens 
personalavdelning tillsammans med representanter från respektive parti representerat i 
kommunfullmäktige under mandatperioden 2023-2026 med start under första kvartalet 
2024.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-
mäktige besluta i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 372

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

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

att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd,

att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, 

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

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

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

att fortsätta utreda fördelningsnyckeln.

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

Sverigedemokraterna återkommer till kommunfullmäktige 19 december med eget förslag.

Lars Alriksson (M) vill föra följande till protokollet:

Moderaterna återkommer till kommunfullmäktige 19 december med eget förslag.

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

Förslag föreligger om gemensam överförmyndarnämnd där överförmyndarfrågor från 
respektive kommun hanteras. Vidare föreslås en gemensam tjänsteorganisation inom 
värdkommunen med en enhetschef och ett gemensamt verksamhetssystem och därtill 
rutiner, mallar mm. Respektive kommun behåller närvaron av överförmynderi-
verksamheten. 
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En gemensam överförmyndarnämnd bär med sig möjlighet till ökad rättssäkerhet, 
kvalitets- och kompetenssäkring med förutsättningar för minskade sårbarheter inom 
verksamhetsområdet. Kiruna kommun föreslogs initialt vara värdkommun för den 
gemensamma överförmyndarnämnden. Under hösten har kommunfullmäktige i Jokkmokk, 
2022-10-31 
§ 65, och Pajala, 2022-10-31 § 77, beslutat ingå i samverkan medan kommunfullmäktige i 
Kiruna, 2022-11-14 § 122, beslutat avstå samverkan. 

Kommunfullmäktige återremitterade 2022-11-07 § 120 ärendet att upptas vid 
kommunfullmäktige 2022-11-28 med en tydligare risk- och konsekvensanalys om Gällivare 
kommun ej inför gemensam överförmyndarnämnd då den saknas i underlaget. 
Kommunfullmäktige har därefter vid sammanträde 2022-11-28 § 157 återremitterat 
ärendet för att genomföra en risk- och konsekvensanalys med förslaget att Gällivare 
kommun ska vara värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden och den 
underställda förvaltningen. Ärendet upptas åter vid kommunfullmäktige 2022-12-19 med 
de begärda kompletteringarna samt förslag till beslut om Gällivare kommun som 
värdkommun för gemensam överförmyndarnämnd. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför en omfördelning i budget gällande överförmynderiverksamhet, då 
kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel. Fördelningsnyckel är baserad på framtagen 
fördelningsnyckel inom Lapplands kommunalförbund. Kostnad utifrån föreslagen budget 
och fördelningsnyckel motsvarar verksamhetens resultat för 2021.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut bedöms ha en positiv konsekvens för barn och ungdomar då fokus i 
överförmynderiverksamheten är den enskilde och dennes behov. En gemensam 
överförmyndarnämnd förväntas säkerställa resurser och kompetensutveckling för att bättre 
tillgodose kvalitativ handläggning.

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

Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd,
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att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, 

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

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

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

Underlag
1. Utredning Samverkan överförmyndarnämnd. 
2. Avtal gemensam överförmyndarnämnd.
3. Reglemente gemensam överförmyndarnämnd. 
4. Budgetförslag gemensam överförmyndarnämnd, 2022-05-13.
5. Överförmyndarnämndens protokoll 2022-09-20 § 25.
6. Risk- och konsekvensanalys gemensam överförmyndarnämnd, 2022-10-11. 
7. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-07 § 120. 
8. Riskbedömning gemensam överförmyndarnämnd, 2022-11-11.
9. Kommunfullmäktige Jokkmokks protokoll 2022-10-31 § 65. 
10. Kommunfullmäktige Pajalas protokoll 2022-10-31 § 77. 
11. Kommunfullmäktige Kirunas protokoll 2022-11-14 § 122.
12. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 157. 
13. Risk- och konsekvensanalys gemensam överförmyndarnämnd, 2022-12-01.
14. Riskbedömning gemensam överförmyndarnämnd, Gällivare värdkommun 2022-12-01. 
15. Avtal gemensam överförmyndarnämnd, Gällivare värdkommun.
16. Reglemente gemensam överförmyndarnämnd, Gällivare värdkommun. 
17. Budgetförslag gemensam överförmyndarnämnd.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Karl-Erik Taivalsaari (V) 

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

att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd,

att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, 

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

att uppmana värdkommunen att arbeta för att det snarast tillsätts en enhetschef för 
arbetet med att samordna arbetet hos kommunernas tjänsteorganisationer, 
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

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

att fortsätta utreda fördelningsnyckeln.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-
mäktige besluta i enlighet med Maria Åhléns förslag.
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§ 373

Reglemente för Socialnämnden
Dnr KS/2022:626

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för socialnämnden, 

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

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

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

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny mandatperiod samt att gällande reglemente för Socialnämnden 
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 
Stöd och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reglemente för Socialnämnden, 

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

att reglementet upptas till årlig översyn med start under första kvartalet 2024. 
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Utdragsbestyrkande

Underlag 
1. Gällande reglemente för Socialnämnden.
2. Reglemente för Socialnämnden.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 142.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att anta reglemente för socialnämnden, 

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

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Lars Alriksson (M) yrkar

att avslå förslag till socialnämndens reglemente.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 374

Reglemente för Kommunstyrelsen
Dnr KS/2022:632

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för kommunstyrelsen med följande förändring;

§ 33 – Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommun-
styrelsens ledamöter en (1) ordförande och en (1) vice ordförande. Kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande skall vara kommunalråd.
Kommunalråden ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Arvode utgår i 
enlighet med arvodesreglementet för Gällivare kommun, fastställt av kommunfullmäktige,

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

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

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

Moderaterna återkommer till kommunfullmäktige 19 december med eget förslag.

Ärendebeskrivning 
Med anledning av ny mandatperiod samt att gällande reglemente för kommunstyrelsen 
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. 
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut 
Stöd och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reglemente för kommunstyrelsen, 

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

att reglementet upptas till årlig översyn med start under första kvartalet 2024. 

Underlag 
1. Gällande reglemente för kommunstyrelsen. 
2. Reglemente för kommunstyrelsen. 

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att anta reglemente för kommunstyrelsen med följande förändring;
§ 33 – Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommun-
styrelsens ledamöter en (1) ordförande och en (1) vice ordförande. Kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande skall vara kommunalråd.
Kommunalråden ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Arvode utgår i 
enlighet med arvodesreglementet för Gällivare kommun, fastställt av kommunfullmäktige,

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

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med Maria Åhléns förslag.
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§ 375

Reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Dnr KS/2022:750

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för miljö-, bygg och räddningsnämnden, 

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

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Protokollsanteckning
Lars Alriksson (M) återkommer till kommunfullmäktige 19 december med eget förslag.

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny mandatperiod samt att gällande reglemente för Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden 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
Stöd och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Miljö-, bygg- och räddningsnämndens reglemente,

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

att reglementet upptas till årlig översyn med start under första kvartalet 2024.
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Underlag
1. Reglemente för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
2. Gällande reglemente för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att anta reglemente för miljö, bygg- och räddningsnämnden, 

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

att reglementet upptas till årlig översyn med start Q2 2023.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-
mäktige besluta i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
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§ 376

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

Kommunstyrelsen 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 för tillsyn av 
alkohol, folköl och tobak från socialförvaltningen, ansvar 701 verksamhet 7010, till miljö-, 
bygg- och räddningsförvaltningen med samma belopp som i dag finns på socialnämnden.

Reservation
Lars Alriksson (M) 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. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-05 att godkänna organisationsförändring inom Stöd 
och utvecklingsavdelningen och att en utvärdering av organisationsförändringen sker 
senast Q3 2024.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-05 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,
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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.

Ekonomiska konsekvenser 
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 
Kommunstyrelsen 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.
3. Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 299.

Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar 

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 för tillsyn av 
alkohol, folköl och tobak från socialförvaltningen, ansvar 701 verksamhet 7010, till miljö-, 
bygg- och räddningsförvaltningen med samma belopp som i dag finns på socialnämnden.
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Lars Alriksson (M) yrkar 

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 Mats Rantapääs förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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§ 377

Kommundirektören informerar
Dnr KS/2022:21

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning
Monica Flodström, kommundirektör, informerar om polisanmälan avseende miljö-, bygg- 
och räddningsförvaltningen.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

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