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Nikkaluokta

§ 296

64
Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) angående Tobaksfri miljö för barn och ungdom

§ 297

65
Inrättande av begravningsplats samt kremering för djur

|Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 5 (66)

2008-11-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2008:21
§ 256
Information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga informationen till handlingarna,
att kommunstyrelsens ledamöter har möjlighet att delta i kurser ett (1) och tre (3) enligt
nedanstående.
Delgivningar
Se bilaga 1, redovisas i mapp (flik 1) vid dagens sammanträde.
Anmälningar
Se bilaga 2, redovisas i mapp (flik 2) vid dagens sammanträde.
Kurser och konferenser
1. Nu drar vi igång! – Kommunalt och regionalt klimatarbete i Norrbotten.
Datum: tisdag 9 december 2008, kl. 09:30-16:15
Plats: Luleå, Kulturens hus.
Avgift: Kostnadsfritt.
2. Seminarium om konkurrensutsättning och ökad marknadsanvändning.
Datum: 20-21 januari 2009
Plats: Stockholm.
Avgift: 5.950 kr exkl. moms.
3. Dialog och samråd – framtid för minoritetspolitiken?
Datum: 2-3 december 2008
Plats: Gällivare, Dundrets konferensanläggning
Avgift: Kostnadsfritt, dock avgift för måltider om 500 kr.
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KS/2008:3
§ 257
Budgetuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana nämnderna till fortsatt återhållsamhet,
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningscheferna samt ekonomichef budgetuppföljning t.o.m. oktober 2008.
Inga-Maj Backman, förvaltningschef service och teknikförvaltningen, informerar prioriteringar för kommande investeringar samt budget fram till oktober 2008.
Marianne Jonsson, förvaltningschef för socialförvaltningen, informerar kort om socialnämndens budget fram till oktober 2008.
Torbjörn Nilsson, tf förvaltningschef för barn- utbildning och kulturförvaltningen redovisar barn-, utbildning- och kulturnämndens budget fram till oktober 2008.
Lennart Johansson, kommunchef, redovisar budgetuppföljning fram till oktober 2008.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning, januari-oktober 2008.
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§ 258
Information angående Malmberget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information angående Malmberget.
Tommy Nyström (s) informerar bl.a. om kommande flytt av hus i Malmberget samt om
planerad träff med Malmfältsgruppen som förmodligen kommer att ske i januari eller
februari 2009.
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KS/2008:64
§ 259
Information från de kommunala råden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information från de av kommunstyrelsens ledamöter som finns som representanter i något av de
kommunala råd som finns i Gällivare.
Birgitta Larsson (s) informerar angående Ungdomsrådet samt om Landsbygdsrådet.
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KS/2008:309
§ 260
Ullatti skola, framtida användning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Ullatti skola flyttas till Mariaskolan i Gällivare under våren 2009,
att service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att förhandla med berörda föreningar
angående eventuell överlåtande av gamla skolan och byastugan,
att ur investeringsreserv 2008 och 2009 totalt anvisa 5.200.000 kr till projektkonto avseende flytt Ullatti skola till Mariaskolan,
att resterande finansiering 2.500.000 kr av projekt flytt Ullatti skola till Mariaskolan
sker inom ramanslaget för fastighetsreinvesteringar i 2009 års budget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 1.300.000 kr från verksamhet 948, i 2008 års budget, till projektkonto
avseende flytt Ullatti skola till Mariaskolan.
Bakgrund
Ullatti skola är i dagsläget helt utan kommunal verksamhet. Köksdelen som tidigare
använts av både skolan och äldreomsorgen är förändrad genom anpassning i omsorgens
lokaler så att de själva klarar av sin kosthantering. I byggnaden finns även PRO som
lånar slöjdsalen och Ullatti tvättstuguförening som använder en liten lokal för sin verksamhet. Skolan är ca 730 m2 stor och är förberedd byggnadstekniskt för att relativt enkelt kunna flyttas till alternativ ort/placering.
I Gällivare tätort saknas det i dagsläget lokaler till förskoleverksamhet. Barn-, utbildning och kulturnämnden har beslutat att anmäla frågan till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2008 § 120 att inhämta yttrande från barn-, utbildning och kulturnämnden i ärendet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 september 2008 § 240 lämnades information i ärendet.
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Beslutsunderlag
1. Fastighetsavdelningens skrivelse, 2008-05-08.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 122, 2008-05-20.
3. Skrivelse från PRO-samorganisationen i Gällivare, 2008-05-16.
4. Skrivelse från Landbygdsrådet Gellivare, 2008-05-16.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 120, 2008-06-02.
6. Skrivelse, Ullatti IF, 2008-04-11.
7. Skrivelse Ullatti PRO, 2007-09-21.
8. Barn-, utbildning och kulturnämndens protokoll § 114, 2008-09-05.
9. Skrivelse Barn- och föräldrar i Ullatti, 2008-09-12.
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 240, 2008-09-22.
11. Kommunstyrelsens protokoll § 236, 2008-10-06.
12. Barn-, utbildning och kulturförvaltningens skrivelse.
13. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-11-10.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att Ullatti skola flyttas till Mariaskolan i Gällivare under våren 2009,
att service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att förhandla med berörda föreningar
angående eventuell överlåtande av gamla skolan och byastugan,
att ur investeringsreserv 2008 och 2009 totalt anvisa 5.200.000 kr till projektkonto avseende flytt Ullatti skola till Mariaskolan,
att resterande finansiering 2.500.000 kr av projekt flytt Ullatti skola till Mariaskolan
sker inom ramanslaget för fastighetsreinvesteringar i 2009 års budget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 1.300.000 kr från verksamhet 948, i 2008 års budget, till projektkonto
avseende flytt Ullatti skola till Mariaskolan.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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KS/2008:588
§ 261
Hem-pc, återlämnade hem-pc paket
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lösa in de återlämnade utrustningarna,
att anvisa 150.000 kr till verksamhet 8551 ”Gemensamma datakostnader”, objekt 20012
”Inlösen Hem-Pc” med ansvar 15601,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom verksamhet 943 ”Personal, ut-/avveckling” med ansvar 80 i 2008 års budget.
Bakgrund
I resp avtal med kommunanställda som tecknat sig och erhållit hem-pc ingår att om den
anställde slutar vid kommunen har han/hon möjlighet att lösa ut paketet med den återstående skulden på avtalet alternativt att återlämna paketet så att möjlighet finns att någon annan kan överta avtalet och fullfölja det. Vid tidigare omgångar av hem-pc, 20032006, har det varit möjligt att ”slussa” iväg återlämnade hem-pc paket. I den senaste
omgången som påbörjades januari 2007 har det varit betydligt trögare att ”slussa” iväg
återlämnade hem-pc paket förmodligen pga att med den förmånsbeskattning, f n 400
kr/mån, som beslutades efter att avtalen tecknades göra att det inte blir samma förmånliga ekonomiska utfall av tecknade hem-pc paket som vid tidigare omgångar.
I dagsläget är det 9 st återlämnade pc-paket som vi inte har någon som är villig att överta och fullfölja avtalen. Paketen finns hos Office Gällivare som gått igenom dessa för att
konstatera att de är i ursprungligt skick. En möjlighet, vilket förordas av IT-enheten, kan
vara att kommunen löser ut de återlämnade utrustningarna och att de kan användas inom
kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att lösa in de återlämnade utrustningarna,
att anvisa 150.000 kr till verksamhet 8551 ”Gemensamma datakostnader”, objekt 20012
”Inlösen Hem-Pc” med ansvar 15601,
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att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom verksamhet 943 ”Personal, ut-/avveckling” med ansvar 80 i 2008 års budget.
Beslutsunderlag
1. Centrala Inköpsfunktionens skrivelse, 2008-10-06.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-10-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 255, 2008-10-20.
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KS/2008:247
§ 262
Översyn av växelfunktion
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens ledamot från Norrbottens
Sjukvårdsparti tillsammans med service- och tekniknämnden gör studiebesök hos Skellefteå kommun,
att frågan utreds vidare i samverkan med service- och tekniknämnden efter studiebesök.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 2 juni 2008 § 128 beslutat att utreda kostnader och konsekvenser för placering av Gällivare kommuns växel med anledning av ombyggnation.
Utredningen skall presenteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20
oktober 2008.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll § 128, 2008-06-02.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 256, 2008-10-20.
Yrkande 1
Tommy Nyström (s) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med serviceoch tekniknämnden gör studiebesök hos Skellefteå kommun,
att frågan utreds vidare i samverkan med service- och tekniknämnden efter studiebesök.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
Yrkande 2
Tommy Krigsman (ns) tilläggsyrkar att kommunstyrelsens ledamot från Norrbottens
Sjukvårdsparti tillsammans deltar vid studiebesöket.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Tommy Krigsmans förslag till tilläggsyrkande till beslut. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms tilläggsyrkande.
|
|
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KS/2008:550
§ 263
Servitutsavtal för jordvärme i Nattavaara
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till servitutsavtal.
Bakgrund
Gällivare kyrkliga samfällighet har anhållit om att få lägga ner jordvärmeslingor på del
av Gällivare kommuns fastighet Meurisvaara 1:101.
Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till servitutsavtal innebärande att Gällivare kommun upplåter rätt för Gällivare kyrkliga samfällighet att lägga ner jordvärmeslingor i kommunens fastighet Meurisvaara 1:101.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att godkänna upprättat förslag till servitutsavtal.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Gällivare kyrkliga samfällighet, 2008-09-10.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-09-24.
3. Förslag till servitutsavtal.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 261, 2008-10-20.
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KS/2008:591
§ 264
Ansökan om särskild stöd till arrangemanget sång i midnattssol i Gällivare 26-28
juni 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiva till arrangemanget,
att avslå ansökan om medel från kommunstyrelsens budget med hänvisning till att
barn-, utbildning- och kulturnämnden får hantera ansökan inom egen ram.
Bakgrund
Den 26- 28 juni 2009 planeras en stor sångarfestival i Gällivare. Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS) med ett 40-tal körer och ca 800 sångare med medlemmar i lokala
föreningar och distrikt ordnar olika mötesplatser och för 2009 har turen kommit till Gällivare Kommun.
SAS tillsammans med ortens lokala förening, kulturen Gällivare Kommun och turistnäringen har haft möten för att dra upp riktlinjer för programmet.
För Gällivare Kommun blir det här ett mycket stort arrangemang som förhoppningsvis
lockar många att komma. För kulturen och turistnäringen blir det ett lyft med en festival
av det här slaget. Affärer och annan verksamhet har också stor möjlighet att på olika sätt
tjäna på arrangemanget.
SAS ansöker om bidrag med 350.000 kr och i huvudsak handlar det om att täcka kostnader som intäkter inte gör. Intäkterna utgörs i huvudsak av anmälningsavgifter men till
viss del också sponsring.
Från kommunen har vi planerat att tillhandahålla ett festivalkansli på centralskolan
kostnadsfritt. I övrigt planerar vi att erbjuda övningslokaler på kulturskolan och hjä1pa
till med förhandlingar där lokaler måste hyras.
För kulturen blir det svårt att ensam klara ett bidrag av storleksordningen 350 000 kr,
här måste andra enheter komma in. Under våren har diskussioner har samtal med utvecklingsenheten skett och man har lovat att ställa upp med hjälp till marknadsföring.
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Vi har också nyligen fått beslut om att kulturfestivalen får medel ifrån bygdemedel totalt 520.000 kr för två år. Hälften används i årets festival och andra hälften till nästa års
festival.
Eftersom detta blir ett mycket stort kulturarrangemang planerar vi att dela upp nästa års
festival två delar. Del 1 med sångarfesten och del 2 i oktober månad och med en lite
kortare variant än i år. Det här gör att vi kan använda pengar till sångarfesten och infoga
den i kulturfestivalen för 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Översiktlig ekonomisk kalkyl för "Sång i midnattssol".
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig positiva till arrangemanget,
att avslå ansökan om medel med hänvisning till kommunstyrelsens budget.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Svenska Arbetarsångarförbundet.
2. Barn- utbildning- och kulturnämndens protokoll 08-10-07, § 141.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 262, 2008-10-20.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att ställa sig positiva till arrangemanget,
att avslå ansökan om medel från kommunstyrelsens budget med hänvisning till att
barn-, utbildning- och kulturnämnden får hantera ansökan inom egen ram.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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KS/2008:555
§ 265
Förlängning av revidering av handikappolitisk handlingsprogram 2004-2007
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutar
att det utarbetade handikappolitiska programmet presenteras för kommunstyrelsen i juni
2009,
att beslutet delges kommunfullmäktige.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2008 § 7 att det utarbetade handikappolitiska programmet presenteras till kommunstyrelsen november 2008.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet har inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Genomförda aktiviteter
080214 - gick kallelse ut till förvaltningscheferna samt påminnelse 080225.
080326 - hade namn på alla representanter inkommit.
080404 - Första mötet med politiker och tjänstemän där man gick igenom uppdraget och
en arbetsplan togs fram.
080509 - Möte med politiker och tjänstemän där det beslutas att politikerna träffas för
att ta fram vilka regler ur FN:s standardregler tjänstemännen ska arbeta med.
080530 - Beslutar politikerna vilka regler tjänstemännen ska arbeta med.
080612 - Kallas tjänstemännen till ett möte, endast två representanter kom, mötet blev
inställt.
080821 - Möte med tjänstemännen där man går igenom hur långt varje förvaltning har
hunnit. Socialförvaltningen och Miljö och byggförvaltningen börjar vara klara. Barn och
utbildningsförvaltningen har kommit igång. Service och teknikförvaltningen har ej startat upp sitt arbete på grund av att en ny tjänsteman ska väljas ut.
080922 - Ny tjänsteman från service och teknikförvaltningen har inträtt i gruppen.
Gruppen måste nu avvakta att service och teknikförvaltning samt barn och utbildningsförvaltningen blir klara med sina arbeten.
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2008-11-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Då alla förvaltningar är klara ska tjänstemännen presentera förvaltningarnas förslag till
politikergruppen. Därefter ska förslagen på remiss till handikapprådet, föreningarna,
pensionärsrådet och ungdomsrådet.
Med anledning av detta föreslår undertecknad att revideringen av handikappolitiska
handlingsprogrammet 2004-2007 förlängs till juni 2009.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att det utarbetade handikappolitiska programmet presenteras för kommunstyrelsen i juni
2009,
att beslutet delges kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-09-24.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 263, 2008-10-20.
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Kommunstyrelsen
KS/2008:556
§ 266
Ansökan om medel från minoritetsspråkspengar, för fortsatt anställning av
minoritetsspråkshandläggare 50 %
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 220.000 kr från minoritetsspråksmedel för arbete med minoritetsspråk under
tiden 1 januari 2009 – 31 december 2009, 12 månader,
att medel anvisas från ansvar 15501, verksamhet 221, aktivitet 206, minoritetsspråksmedel till ansvar 15501 verksamhet 859.
Bakgrund
Lagen om rätten att använda samiska, finska och meänkieli kommer under år 2009 att
skrivas om och därmed ställa större krav på kommunerna. Under 2008 användes del av
anslagen av minoritetsspråkspengarna till anställning av minoritetsspråkshandläggare 50
% varför tjänsten bör fortsätta ytterligare ett år.
Ekonomiska konsekvenser
I dagens budget finns 1,3 mkr. Under 2008 har c:a 1,2 mkr delats ut.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En stor del av minoritetsspråkspengarna kommer barn och ungdomar tillgodo.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsätta 220.000 kr från minoritetsspråksmedel för arbete med minoritetsspråk under
tiden 1 januari 2009 – 31 december 2009, 12 månader,
att medel anvisas från ansvar 15501, verksamhet 221, aktivitet 206, minoritetsspråksmedel till ansvar 15501 verksamhet 859.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-09-24.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 264, 2008-10-20.
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Kommunstyrelsen
KS/2008:265
§ 267
Slutrapport för det alkohol- och drogförebyggande arbetet år 3
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att slutrapporten godkänns,
att drog och a1koholförebyggande arbetet år 3 avslutas.
Bakgrund
Ett drog och alkoholförebyggande arbete har bedrivits mellan november -07 och september -08. Detta är slutrapporten för det arbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser finns i detta förslag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser finns för barn och ungdom i detta förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att slutrapporten godkänns,
att drog och a1koholförebyggande arbetet år 3 avslutas.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-10-09.
2. Slutrapport.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 268, 2008-10-20.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 21 (66)

2008-11-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:590
§ 268
Slutrapport projekt "Fälthandbok"
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att slutrapporten godkänns,
att projektet avslutas.
Bakgrund
Sedan oktober 2006 har Gällivare kommun finansierat ett projekt kring alkohol/narkotika och ungdomar. Detta är slutrapporten för detta projekt.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser finns i detta förslag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet att godkänna slutrapporten och avsluta projektet har inga konsekvenser. Dock
kommer projektets slutprodukt att ha goda konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att slutrapporten godkänns,
att projektet avslutas.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-10-09.
2. Slutrapport.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 269, 2008-10-20.
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KS/2008:265
§ 269
Utse en representant till politisk styrgrupp i projektet till förebyggande insatser
inom alkohol och narkotikaområdet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Birgitta Larsson (s) som ordinarie representant till politisk styrgrupp för arbete
med förebyggande insatser inom alkohol och drogarbetet,
att som ersättare utse Jeanette Wäppling (v),
att uppmana övriga nämnder att utse ersättare till den politiska styrgruppen för arbete
med förebyggande insatser inom alkohol och drogarbetet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 29 september 2008 § 143 beslutat att en politisk styrgrupp
för arbete med förebyggande insatser inom alkohol och drogområdet tillsätts där service- och tekniknämnden, socialnämnden, kommunstyrelsen samt barn- utbildning- och
kulturnämnden utser varsin representant till denna styrgrupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta
att utse Birgitta Larsson (s) som ordinarie representant till politisk styrgrupp för arbete
med förebyggande insatser inom alkohol och drogarbetet,
att som ersättare utse Jeanette Wäppling (v).
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29, § 143.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 270, 2008-10-20.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar bifall till förslag med tillägg att uppmana övriga nämnder att
utse ersättare till den politiska styrgruppen för arbete med förebyggande insatser inom
alkohol och drogarbetet.
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Kommunstyrelsen
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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KS/2008:391
§ 270
Förslag till ägardirektiv för Gällivare Värmeverk AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera förslaget på ägardirektiv med tillhörande kommentarer till bolagsstyrelsen
för Gällivare Värmeverk AB innan beslut om fastställande av ägardirektiv sker,
att samtliga bolag kallas till träff med kommunstyrelsen innan beslut i ärendet fattas.
Jäv
Lars Alriksson (m) anmäler jäv och deltar inte i beslut i ärendet.
Bakgrund
Nämnd- och utredningsfunktionen fick i uppdrag att ta fram förslag på beslut till ägardirektiv för TOP-bostäder AB, Gällivare Värmeverk AB samt Matlaget i Gällivare AB.
Förslaget till ägardirektiv grundar sig på vad som framkommer i gällande bolagspolicy
för Gällivare kommun, vad som stadgas i gällande lagstiftning samt kommunfullmäktiges beslut att införa balanserad styrning som styrmodell för Gällivare kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra något ekonomiskt åtagande för kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för barn eller ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att remittera förslaget på ägardirektiv till bolagsstyrelsen innan beslut om fastställande
av ägardirektiv sker.
Beslutsunderlag
1. Förslag till ägardirektiv för Gällivare Värmeverk AB.
2. Kommenterat förslag till ägardirektiv Gällivare Värmeverk AB.
3. Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll § 273, 2008-10-20.
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Kommunstyrelsen
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar att remittera förslaget på ägardirektiv med tillhörande kommentarer till bolagsstyrelsen för Gällivare Värmeverk AB innan beslut om fastställande
av ägardirektiv sker,
att samtliga bolag kallas till träff med kommunstyrelsen innan beslut i ärendet fattas.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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Kommunstyrelsen
KS/2008:392
§ 271
Förslag till ägardirektiv för TOP-bostäder AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera förslaget på ägardirektiv med tillhörande kommentarer till bolagsstyrelsen
för TOP bostäder AB innan beslut om fastställande av ägardirektiv sker,
att samtliga bolag kallas till träff med kommunstyrelsen innan beslut i ärendet fattas.
Bakgrund
Nämnd- och utredningsfunktionen fick i uppdrag att ta fram förslag på beslut till ägardirektiv för TOP-bostäder AB, Gällivare Värmeverk AB samt Matlaget i Gällivare AB.
Förslaget till ägardirektiv grundar sig på vad som framkommer i gällande bolagspolicy
för Gällivare kommun, vad som stadgas i gällande lagstiftning samt kommunfullmäktiges beslut att införa balanserad styrning som styrmodell i Gällivare kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra något ekonomiskt åtagande för kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för barn eller ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att remittera förslaget på ägardirektiv till bolagsstyrelsen för TOP-bostäder AB innan
beslut om fastställande av ägardirektiv sker.
Beslutsunderlag
1. Förslag till ägardirektiv för TOP-bostäder AB.
2. Kommenterat förslag till ägardirektiv för TOP-bostäder AB.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 274, 2008-10-20.
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Kommunstyrelsen
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar att remittera förslaget på ägardirektiv med tillhörande kommentarer till bolagsstyrelsen för TOP bostäder AB innan beslut om fastställande av
ägardirektiv sker,
att samtliga bolag kallas till träff med kommunstyrelsen innan beslut i ärendet fattas.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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KS/2008:393
§ 272
Förslag till ägardirektiv för Matlaget i Gällivare AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera förslaget på ägardirektiv med tillhörande kommentarer till bolagsstyrelsen
för Matlaget AB samt landstingsfullmäktige innan beslut om fastställande av ägardirektiv sker,
att samtliga bolag kallas till träff med kommunstyrelsen innan beslut i ärendet fattas.
Bakgrund
Nämnd- och utredningsfunktionen fick i uppdrag att ta fram förslag på beslut till ägardirektiv för TOP-bostäder AB, Gällivare Värmeverk AB samt Matlaget i Gällivare AB.
Förslaget till ägardirektiv grundar sig på vad som framkommer i gällande bolagspolicy
för Gällivare kommun, vad som stadgas i gällande lagstiftning samt kommunfullmäktiges beslut att införa balanserad styrning som styrmodell för Gällivare kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra något ekonomiskt åtagande för kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för barn eller ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att remittera förslaget på ägardirektiv till bolagsstyrelsen för Matlaget i Gällivare AB
samt landstingsfullmäktige innan beslut om fastställande av ägardirektiven sker.
Beslutsunderlag
1. Förslag på ägardirektiv till Matlaget i Gällivare AB.
2. Kommenterat förslag till ägardirektiv för Matlaget i Gällivare AB.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 275, 2008-10-20.
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Kommunstyrelsen
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar att remittera förslaget på ägardirektiv med tillhörande kommentarer till bolagsstyrelsen för Matlaget AB samt landstingsfullmäktige innan beslut
om fastställande av ägardirektiv sker,
att samtliga bolag kallas till träff med kommunstyrelsen innan beslut i ärendet fattas.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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KS/2008:616
§ 273
Ridhuset Dundret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ur anslaget inom verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” i 2008 års budget anvisa
275.000 kronor till verksamhet 304 ”Särskilda bidrag”, objekt 11058 ”Ridklubben
Dundret” med ansvar 1232.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bidraget till Ridklubben Dundret finansieras genom omdisponering av 275.000 konor
från verksamhet 990 ”KF:s medel för oförutsedda behov” till verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” med ansvar 80 i 2008 års budget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Jäv
Maria Åhlén (s) anmäler jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Bakgrund
Ridklubben Dundret har inkommit med ansökan om utökat driftsbidrag för 2008.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Ridklubben Dundret, 2008-10-17.
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 289, 2008-10-20.
4. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-11-06.
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KS/2008:528
§ 274
Anhållan om att Gällivare kommun uttalar sitt stöd till Norrbottensdeklarationen:
Den växande skogen - vår framtid
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Gällivare kommun antar Norrbottensdeklarationen: Den växande skogen – vår framtid,
att kommunfullmäktige delges beslutet.
Bakgrund
Skrivelse med anhållan om att Gällivare kommun uttalar sitt stöd till Norrbottensdeklarationen: Den växande skogen - vår framtid, har inkommit. Ärendet upptas till
behandling.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, Norrbottensdeklarationen.
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KS/2008:401
§ 275
Kv. Cedern 8, parkeringsplatser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela sökanden att kommunen är positiv till försäljning av avsedd mark belägen
efter Postgatan i direkt anslutning till fastigheten Cedern 8 under förutsättning att erforderlig detaljplaneändring sker,
att slutliga överlåtelsehandlingar upprättas efter det att detaljplaneändring skett och att
överlåtelse och ersättning för marken får beslutas i överenskommelse om fastighetsreglering i samband med lantmäteriförrättning.
Bakgrund
Telerit ägare till fastigheten Cedern 8 (Coop Centrum) har planer på att bygga ut fastigheten vilket innebär att parkeringsplatser förloras på egen mark.
Med anledning av utvecklingsplanerna har Telerit i skrivelse anhållit om att få köpa
tomtmark av kommunen för att kunna lösa parkeringsfrågan. Marken som avses ligger
efter Postgatan och är i gällande detaljplan betecknad som gatumark. För att kunna försälja marken krävs en detaljplaneändring.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att meddela sökanden att kommunen är positiv till försäljning av avsedd mark belägen
efter Postgatan i direkt anslutning till fastigheten Cedern 8 under förutsättning att erforderlig detaljplaneändring sker,
att slutliga överlåtelsehandlingar upprättas efter det att detaljplaneändring skett och att
överlåtelse och ersättning för marken får beslutas i överenskommelse om fastighetsreglering.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Telerit daterad 2008-10-22.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-10-29.
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KS/2008:145
§ 276
Filmpool Nord
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avveckla Gällivare kommuns ägande i Filmpool Nord.
Bakgrund
Filmpool Nord ansöker om 301.760 kr per år under perioden 2009-2011 för sin verksamhet. medlen utgör Gällivare kommuns andel av Filmpool Nords ägarfinansiering på
totalt 11.311.068 kr under angivna period.
Uppräkningen av medlen ska ses som en kompensation för de kostnadsökningar som
bolaget haft under perioden 2006-2008 och kommer att ha under perioden 2009-2011.
Den föreslagna finansieringsfördelningen har beräknats efter det ägarsamråd som hållits
den 1 april 2008 och är förankrat i bolagets styrelse. Den kommunala och landstingskommunala insatsen är en del av den årliga motprestation mot den statliga årliga medfinansieringen som beslutas av Svenska Filminstitutet.
Ekonomiska konsekvenser
Filmpool Nords verksamhetsstöd är en årligt återkommande kostnad för kommunen. Ett
beslut om verksamhetsstöd belastar kommunstyrelsens ram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Under förutsättning att medlen används för att producera och distribuera barn- och ungdomsfilm bedöms insatsen ha positiva konsekvenser för barn och ungdom.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Filmpool Nord AB 2008-06-25.
2. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-10-13.
3. Kommunstyrelsens näringslivsutskotts protokoll § 68, 2008-10-21.
Yrkande
Tommy Nyström (s) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avveckla Gällivare kommuns ägande i Filmpool Nord.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsens har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet
med Tommy Nyströms förslag.
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KS/2008:625
§ 277
Avvecklan av reglemente för marknadsföring av idrott/idrottare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att reglementet för Marknadsföring av idrott/ idrottare ( KOM 1995:310 807) avvecklas,
att kommunfullmäktiges beslut 1995-04-24 § 73 därmed upphör att gälla.
Bakgrund
Med anledning av den nya organisationen för det näringslivsfrämjande arbetet aktualiseras en översyn av reglementen, policys och riktlinjer för näringslivsstöd, stöd till marknadsföring, bygdemedel m fl.
För närvarande finns ett antal reglementen som styr insatserna för de näringslivsfrämjande åtgärderna och marknadsföring.
I samband med inrättandet av näringslivsutskottet fastställdes Riktlinjer för handläggning av företagsstöd (KS 2007:146 140). Dessa riktlinjer är de nu gällande.
Vidare gäller Riktlinjer för användning av bygdemedel (KOM 2003:636 142). Dessa
tillämpas idag men innehåller en inaktuell handläggningsordning som inte stämmer med
nu gällande delegationsordning.
Slutligen finns i kommunens författningssamling Marknadsföringsbidrag till idrott/ idrottare (KOM 1995.310 807). Dessa riktlinjer är inaktuella och har inte tillämpats eftersom beslut om marknadsföring tillämpas enligt punkt 1.
Ekonomiska konsekvenser
En översyn av riktlinjer och reglementen bedöms kunna ske inom befintliga budgetramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En översyn av dessa riktlinjer bedöms inte ha effekter för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens näringslivsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att reglementet för Marknadsföring av idrott/ idrottare ( KOM 1995:310 807) avvecklas,
att kommunfullmäktiges beslut 1995-04-24 § 73 därmed upphör att gälla.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens näringslivsutskotts protokoll § 69, 2008-10-21.
2. Marknadsföringsbidrag till idrott/ idrottare (KOM 1995.310 807).
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KS/2008:433
§ 278
Ungdomsfullmäktige/ Ungdomar projekt pengar (UPP)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anslaget till UPP/UF för 2009 och framåt inarbetas i budgetarbetet och finansieras
genom omdisponering av medel enligt följande;
från sportlovskortet med 100.000 kr från verksamhet 312 ”Till kommunstyrelsens förfogande” aktivitet 290 ”Sportlovskort” till verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet
297 ”UPP” med ansvar 15501,
att från ungdomsrådets budget omdisponera 50.000 kr till verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 297 ”UPP” med ansvar 15501,
att de avsatta medlen på 60.000 kr som finns för ungdomsfullmäktige sätts in under
verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 2971 med ansvar 15501,
att utse Maria Åhlén (s) från kommunstyrelsen som ordinarie representant till den politiska referensgruppen,
att utse Jeanette Wäppling (v) som ersättare till den politiska referensgruppen,
att uppmana samtliga nämnder att utse ersättare till den politiska referensgruppen,
att utse ungdomskonsulenterna till ungdomslots för UPP/UF.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag för Ungdomsfullmäktige/Ungdomar projekt pengar,
att omfördela 150.000 kr från verksamhet 990 ”KF:s medel för oförutsedda behov” till
verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 297 ”UPP” med ansvar 15501, innebärande
att KF:s medel för oförutsedda behov reduceras från 550.000 kr till 400.000 kr,
att representanter från samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige
ska bjudas in till Ungdomsfullmäktiges sammanträden.
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Bakgrund
Den 1 oktober 2007 beslutade KF att ett utredningsuppdrag ska göras angående ”förslag
och arbetsmodell för den framtida Ungdomsfullmäktige”. En arbetsgrupp har tillsatts
med tjänstemän från NoU och BUoK samt representanter från Ungdomsrådet och elevråden. Arbetsgruppen har tittat på syftet, arbetssätt, mål, roller ansvar, genomförandefas,
uppföljning, utvärderingsfas och budget.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2008 § 250 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen den 10 november 2008,
att det ska klargöras vilka politiker som ska närvara vid ungdomsfullmäktige,
att Kf:s presidium tillfrågas ang att omfördela 150.000 kr från verksamhet 990 ”KF:s
medel för oförutsedda behov” till verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 297 ”UPP”
med ansvar 15501, innebärande att KF:s medel för oförutsedda behov reduceras från
550.000 kr till 400.000 kr.
Sammanfattning av nämndsbeslut
BUoK-, Soc- och Sot-nämnden har fattat ett positivt beslut i enlighet med utredarens
förslag.
Yttrande från ungdomsrådet
Ungdomsrådet ställer sig positivt till utredningen, de har även ingått i arbetsprocessen.
Ekonomiska konsekvenser
Ungdomar projekt pengar föreslås i sin helhet finansieras genom omdisponering av anslag inom befintliga budgetramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Med förslaget ökar man möjligheten för inflytande och delaktighet i kommunens ungdomsarbete. Att genom förslagen ger man ungdomar verktyg för att själv eller i grupp
förverkliga sina idéer.
Förslag till beslut
att anslaget till UPP/UF för 2009 och framåt inarbetas i budgetarbetet och finansieras
genom omdisponering av medel enligt följande;
från sportlovskortet med 100.000 kr från verksamhet 312 ”Till kommunstyrelsens förfogande” aktivitet 290 ”Sportlovskort” till verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet
297 ”UPP” med ansvar 15501,
att från ungdomsrådets budget omdisponera 50.000 kr till verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 297 ”UPP” med ansvar 15501,
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att de avsatta medlen på 60 000 kr som finns för ungdomsfullmäktige sätts in under
verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 2971 med ansvar 15501,
att utse en politiker från kommunstyrelsen som representant till den politiska referensgruppen,
att utse ungdomskonsulenterna till ungdomslots för UPP/UF,
att föreslå kommunfullmäktige besluta,
att anta upprättat förslag för Ungdomsfullmäktige/Ungdomar projekt pengar,
att omfördela 150.000 kr från verksamhet 990 ”KF:s medel för oförutsedda behov” till
verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 297 ”UPP” med ansvar 15501, innebärande
att KF:s medel för oförutsedda behov reduceras från 550.000 kr till 400.000 kr.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protokoll § 182, 2007-10-01.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-09-10.
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 129, 2008-08-18.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 125, 2008-08-26.
5. Socialnämndens protokoll § 120, 2008-08-28.
6. Yttrande från ungdomsrådet, 2008-09-08.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 245, 2008-09-22.
8. Kommunstyrelsens protokoll § 250, 2008-10-20.
9. Komplettering av nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-10-29.
Yrkande 1
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut samt
att utse Maria Åhlén (s) från kommunstyrelsen som ordinarie representant till den politiska referensgruppen,
att utse Jeanette Wäppling (v) som ersättare till den politiska referensgruppen,
att uppmana samtliga nämnder att utse ersättare till den politiska referensgruppen,
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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Yrkande 2
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m)
att representanter från samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige
ska bjudas in till Ungdomsfullmäktiges sammanträden.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings
m.fl. förslag.
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KS/2008:559
§ 279
Sammanträdesplan 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utskott för år
2009.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta sammanträdesplan för kommunfullmäktige för år 2009.
Bakgrund
Ärende Sammanträdesplan för 2009 upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Förslag till Sammanträdesplan för 2009.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 252, 2008-10-20.
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KS/2008:196
§ 280
Återskapa kollektiva gemensamma boendeformer i sk seniorboende eller
trygghetsboende
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upprättad skrivelse utgör svar till PRO.
Bakgrund
PRO-Gällivare har i skrivelse till kommunstyrelsen av den 20 mars samt den 19 september 2008 påtalat det stora behovet av kollektiva/gemensamma boendeformer för
äldre (seniorboenden och trygghetsboenden). Bakgrunden är att antalet kommunmedlemmar över 65 år blir allt fler. De boendeformer som efterfrågas är seniorboenden och
trygghetsboenden. Enligt PRO-Gällivare ska de tilltänkta bostäderna vara centralt belägna samt ha gemensamhetsutrymmen. Hyresrätter är att föredra före bostadsrätter.
Som förslag anförs att skapa trygghetsboende i gamla Tempo-huset i centrala Gällivare i
samarbete mellan Gällivare kommun och ägaren.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att upprättad skrivelse utgör svar till PRO.
Beslutsunderlag
1. Brev från PRO av den 20 mars 2008.
2. Yttrande från TOP bostäder AB av den 16 september 2008.
3. Brev från PRO av den 19 september 2008.
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-09-23.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 267, 2008-10-20.
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KS/2008:589
§ 281
Förslag på fortsättning av projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling
för Gällivare kommun 2009-2010
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fortsätta Projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling under 2009-2010
och anslå 260.000 kr från ”Utvecklingsmedel” för 2009 och 210.000 kr för 2010,
att projektkostnaderna för projektledare finansieras ur gemensam administrations budget,
att respektive nämnd fortsatt finansierar sin kvalitetsledare som ingår i projektgruppen
inom sin nämnds ram,
att projektet redovisar en delrapport för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan decembers utgång 2009 och en slutrapport 2010,
att ks i samband med budgetarbete för 2011-2013 tar ställning till finansiering av det
övergripande kvalitetsarbetet efter projekttidens utgång.
Bakgrund
Förslag på fortsättning av projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling för
Gällivare kommun 2009-2010 upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 271, 2008-10-20.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-11-05.
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KS/2008:561
§ 282
Styrkort för service- och tekniknämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de utarbetade styrkorten för service- och tekniknämnden.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2008 fattat beslut om att anta en ny styrmodell för
Gällivare kommun. Den nya styrmodellen, balanserad styrning med styrkort som verktyg kommer för kommunen att innebära enhetlighet, en tydlig och enkel struktur för
mål, mått, mätning, uppföljning, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Nämndernas och bolagens arbete med sina styrkort ska formellt vara färdigställt och beslutat
under hösten 2008.
Service- och tekniknämnden har utvecklat sina styrkort med hänsyn till kommunfullmäktiges strategiska och övergripande styrkort. Nämndens styrkort ska antas för att sedan gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att införa styrkort har inte på kort sikt någon ekonomisk konsekvens. Långsiktigt ska de mål och mått som nämnden beslutat om infogas i den budget som nämnden
tilldelas för verksamhetsåret 2009. Resurserna ska fördelas utifrån de mål som finns i
styrkorten.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet att anta styrkort får ingen påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de utarbetade styrkorten för service- och tekniknämnden.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens styrkort.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 080923 § 144.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 276, 2008-10-20.
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KS/2008:532
§ 283
Styrkort för barn- utbildning- och kulturnämnden 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de utarbetade styrkorten för barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2008 fattat beslut om att anta en ny styrmodell för
Gällivare kommun. Den nya styrmodellen Balanserad styrning med styrkort som verktyg kommer för kommunen att innebära en enhetlighet, en tydlig och enkel struktur för
mål, mått, mätning, uppföljning, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Nämnderna har utarbetat sina styrkort utifrån kommunfullmäktiges strategiskalövergripande
styrkort. Samtliga styrkort skall antas i den egna nämnden för att sedan gå vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att antaga nämndens styrkort har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Långsiktigt ska11 de mål och mått som finns i styrkortet sammanfogas med den budget som
nämnden tilldelas för 2009. Nämnden fördelar sina resurser utifrån de mål som satts
styrkortet.
Konsekvenser för barn och unga
Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de utarbetade styrkorten för barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Underlag till beslut
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens styrkort.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 080826 § 129.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 277, 2008-10-20.
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KS/2008:593
§ 284
Styrkort för socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de utarbetade styrkorten för socialnämnden.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2008 fattat beslut om att anta en ny styrmodell för
Gällivare kommun. Den nya styrmodellen Balanserad styrning med styrkort som verktyg kommer för kommunen att innebära en enhetlighet, en tydlig och enkel struktur för
mål, mått, mätning, uppföljning, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
Nämnderna har utarbetat sina styrkort utifrån kommunfullmäktiges strategiska/övergripande styrkort. Samtliga styrkort skall antas i den egna nämnden för att sedan
gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att antaga nämndens styrkort har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Långsiktigt skall de mål och mått som finns i styrkortet sammanfogas med den budget som
nämnden tilldelas för 2009. Nämnden fördelar sina resurser utifrån de mål som satts
styrkortet.
Konsekvenser för barn och unga
Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de utarbetade styrkorten för socialnämnden.
Beslutsunderlag
1. Styrkort.
2. Socialnämndens protokoll § 121, 2008-08-28.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 278, 2008-10-20.
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KS/2008:600
§ 285
Styrkort för miljö- och byggnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de utarbetade styrkorten för miljö- och byggnämnden.
Bakgrund
Miljö och byggnämnden har under våren 2008 arbetat fram ett styrkort för miljö- och
byggnämndens myndighetsutövning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de utarbetade styrkorten för miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
1. Styrkort.
2. Miljö- och byggnämndens protokoll 080828 § 341.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 279, 2008-10-20.
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KS/2008:562
§ 286
Översyn av service- och tekniknämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att anta service- och tekniknämndens förslag till nytt reglemente förutom § 10 sista
stycket, § 11 samt § 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen,
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 183 samt den 6 mars 2006 § 7
därmed upphör gälla.
Bakgrund
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning
och innehåll skiljer sig mellan nämnderna och översynen har bland annat syftat till att få
nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare och
tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdaterats i
de avseenden de blivit inaktuella.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Översynen gör det enklare för alla medborgare också barn och ungdomar att hitta det
man söker i reglementena.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunfullmäktige besluta

att anta service- och tekniknämndens förslag till nytt reglemente förutom § 10 sista
stycket, § 11 samt § 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen,
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 183 samt den 6 mars 2006 § 7
därmed upphör gälla.
Beslutsunderlag
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar skriven med kursiv stil.
2. Förslag till nytt reglemente.
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 143, 2008-09-23.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 280, 2008-10-20.
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KS/2008:592
§ 287
Översyn av barn- utbildning- och kulturnämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag till nytt reglemente förutom
§ 10 sista stycket, § 11 samt § 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen,
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 182 därmed upphör att gälla.
Bakgrund
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning
och innehåll skiljer sig mellan de olika nämnderna. Översynen har bland annat syftat till
att få nämndernas regementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare
och tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdaterats i de avseenden som de har blivit inaktuella.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag till nytt reglemente förutom
§ 10 sista stycket, § 11 samt § 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen,
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 182 därmed upphör att gälla.
Beslutsunderlag
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar angivet i kursiv stil.
2. Förslag till nytt reglemente.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 137, 2008-10-07.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 281, 2008-10-20.
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KS/2008:579
§ 288
Översyn av socialnämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att anta socialnämndens förslag till nytt reglemente förutom § 10 sista stycket, § 11 samt
§ 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen,
att kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2004 § 202 därmed upphör att gälla.
Bakgrund
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning
och innehåll skiljer sig mellan de olika nämnderna och översynen har bland annat syftat
till att få nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare och tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdaterats i de avseenden de blivit inaktuella.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta socialnämndens förslag till nytt reglemente förutom § 10 sista stycket, § 11 samt
§ 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen,
att kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2004 § 202 därmed upphör att gälla.
Beslutsunderlag
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar angivet i kursiv stil.
2. Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.
3. Socialnämndens protokoll § 144, 2008-09-25.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 282, 2008-10-20.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 51 (66)

2008-11-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:577
§ 289
Översyn av miljö- och byggnämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa miljö- och byggnämndens reglemente förutom § 10 sista stycket, § 11 samt
§ 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen,
att ta bort följande från reglementets § 1: ”bereda översiktsplaneärenden före beslut i
kommunstyrelsen”,
att kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 1999 § 9 samt den 6 mars 2006 § 7 därmed upphör att gälla.
Bakgrund
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning
och innehåll skiljer sig mellan de olika nämnderna och översynen har bland annat syftat
till att få nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare och för tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även
uppdaterats i de avseenden de blivit inaktuella.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa miljö- och byggnämndens reglemente förutom § 10 sista stycket, § 11 samt
§ 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen,
att ta bort följande från reglementets § 1: ”bereda översiktsplaneärenden före beslut i
kommunstyrelsen”,
att kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 1999 § 9 samt den 6 mars 2006 § 7 därmed upphör att gälla.
Beslutsunderlag
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar angivet i kursiv stil.
2. Förslag till nytt reglemente för miljö- och byggnämnden.
3. Miljö- och byggnämndens protokoll 081002 § 364.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 283, 2008-10-20.
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KS/2008:168
§ 290
Nikotinläkemedelstaxa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel (Lag
2007:1455) tas en fast avgift med 350kr,
att för kommunens återkommande kontrollbesök i försäljning av nikotinläkemedel tas en
fast avgift om 700kr. För ytterligare kontroller debiteras en avgift om 700kr/tim,
att anta förslaget om taxor och tillämpning i sin helhet.

Bakgrund
Den 1 mars 2008 började en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel att
gälla. I anslutning till det började också förordningen (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel att praktiseras. Syftet med lagen är öka tillgängligheten till läkemedlen och
därigenom få fler rökare att använda dessa produkter i samband med rökavvänjning.
Tidigare har apoteket haft ensamrätt på detaljhandelsförsäljning. Det nya är att det idag är
tillåtet för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel, i lagen definierad
som godkända receptfria läkemedel vars enda aktiva substans är nikotin. Med detaljhandel
avses i lagen försäljning och annat utlämnande i näringsverksamhet till den som är konsument.
Lagstiftaren ställer alltså krav på den detaljhandlare som avser att bedriva detaljhandel med
receptfria nikotinläkemedel. Tillsynen och kontrollen över lagens efterlevnad har fallit på
Läkemedelsverket och Kommunerna.
Kommunfullmäktige i Gällivare Kommun beslutade den 26 maj 2008 § 56 att socialnämnden ansvarar för den kommunala kontrollen av detaljhandel med nikotinläkemedel,
att socialnämnden upprättar förslag till taxa för kontroll av detaljhandel med nikotinläkemedel
Ekonomiska konsekvenser
Ett antaget taxebeslut i kommunfullmäktig ger socialnämnden möjligheter till intäkter
för sitt tilldelade kontrollansvar gällande detaljhandel med nikotinläkemedel.
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Konsekvenser för barn och unga
Ett tydligt ansvar gällande kontrollen av försäljningen av nikotinläkemedel säkrar
ytterliggare upp detaljhandelns hantering av nikotinläkemedel för att inte barn eller
unga riskerar komma till skada.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att för handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel
(Lag 2007:1455) tas en fast avgift med 350kr,
att för kommunens återkommande kontrollbesök i försäljning av nikotinläkemedel tas
en fast avgift om 700kr. För ytterligare kontroller debiteras en avgift om 700kr/tim,
att anta förslaget om taxor och tillämpning i sin helhet.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protokoll § 56, 2008-05-26.
2. Detaljhandel med nikotinläkemedel, Vägledning till läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 2008:2) om detaljhandel med nikotinläkemedel; för verksamhetsutövare (version
2, juni 2008).
3. Socialnämndens protokoll § 160, 2008-10-16.
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KS/2008:333
§ 291
Färdtjänsttaxa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att färdtjänsttaxan baseras på länstrafikens enkelbiljettpris + 75 % av enkelbiljettpriset
samt följer länstrafikens årliga justeringar,
att anta maxtaxa på 100 kronor för resor inom Gällivare kommuns gränser enligt tabell,
att maxtaxan ej är tillämplig vid rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i behov av arbetsresor eller studieresor.
att anta reglerna om rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i behov av arbetsresor eller studieresor.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslut till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Varje kommun ansvarar, enl. FärdtjL § 3, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas
inom kommunen. Färdtjänst är en kompletterande transportform inom kommunen som
efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som
inte endast är kortvarigt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att
resa med allmänna kommunikationsmedel.
Fr o m 2008 har färdtjänstens beställningscentral flyttats över till Länstrafiken i Norrbotten AB och följer de gemensamma färdtjänstregler som antagits av kommunförbundet och som redan tillämpas i 6 av länets kommuner. I de gemensamma reglerna ingår
obegränsat antal resor i den egna kommunen och 50 km in i angränsande kommun samt
24 enkelresor inom länet.
I det samverkansavtal som tecknats mellan Gällivare kommun och länstrafiken innebär
att färdtjänsttagarna skall betala egenavgift enligt länstrafikens taxa, som grundar sig på
ordinarie enkelpris + 75 %. Egenavgiften justeras samtidigt som länstrafikens biljettpriser.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 55 (66)

2008-11-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
För den som gör många färdtjänstresor exempelvis arbetsresor eller studieresor kan
kommunen efter särskild prövning erbjuda den färdtjänstberättigade rabatterade resor.
Det rabatterade erbjudandet innebär att resenären köper 40 enkelresor och får 40 % rabatt på enkelbiljettpriset.
Med riksfärdtjänst avses resor mellan kommuner, där kommunen gett tillstånd att lämna
ersättning för kostnader och lämnar ersättning för kostnader utöver normala resekostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett
särskilt kostsamt sätt. Vid riksfärdtjänst gäller reglerna i lagen om riksfärdtjänst (SFS
1997:735) samt tillhörande förordning om egenavgifter för resor med riksfärdtjänst
(SFS 1993:1148).
Förslag till egenavgift för färdtjänst inom Gällivare kommun upp till
maxtaxa 100 kr
Enligt Länstrafikens senaste justering upp till maxtaxa 100 kr.
Avstånd
km intervall
0-10
11-20
21-30
31-40
41-

Egenavgift1)
färdtjänst
33
51
67
86
100 Maxtaxa

Biljettpris
Länstrafiken
19
29
38
49
60

1)

Länstrafikens enkelbiljettpris + 75 %

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att färdtjänsttaxan baseras på länstrafikens enkelbiljettpris + 75 % av enkelbiljettpriset
samt följer länstrafikens årliga justeringar,
att anta maxtaxa på 100 kronor för resor inom Gällivare kommuns gränser enligt ovanstående tabell,
att maxtaxan ej är tillämplig vid rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i behov av arbetsresor eller studieresor.
att anta reglerna om rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i behov av arbetsresor eller studieresor.
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Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll § 218, 2008-09-08.
2. Socialnämndens protokoll § 153, 2008-10-16.
3. Komplettering till taxor och avgifter Färdtjänsttaxa inom socialnämnden 2008.
4. Färdtjänsttaxa utredning.
5. Färdtjänsttaxa inom socialnämnden gällande fr.o.m. 2008-01-01.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar avslag.
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Margareta Henricsson (ns) bifall till lagt förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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KS/2008:234
§ 292
Motion av Sune Lantto (m) ang ny gång- och cykelväg utmed E10 Skaulo
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förslaget angående ny gång och cykelväg genom Skaulo översänds till Vägverket,
att motionen därmed är besvarad.
Bakgrund
Motionären föreslår att kommunen tar initiativ till att en gång och cykelväg med belysning iordningställs i Skaulo, delen ICA och söderut till Kyrkogården.
Service och teknikförvaltningen har tidigare, i samband med den trafiksäkerhetsstudie
av El 0 som Vägverket utförde år 2006/2007, framfört vikten av att separering av gång
och cykeltrafiken genom Skaulo åtgärdas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att förslaget angående ny gång och cykelväg genom Skaulo översänds till Vägverket,
att motionen därmed är besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Sune Lantto (m).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 82, 2008-05-26.
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 155, 2008-09-23.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 284, 2008-10-20.
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KS/2008:203
§ 293
Motion av Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s) ang problem med skrotbilar
på parkeringar i samhällena och i naturen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förslå service- och tekniknämnden att ansöka hos Länsstyrelsens om ett generellt
tillstånd för flyttning av fordon i vissa fall enligt 16 § enligt förordningen ( 1982:198)
eller att utöka den aktiva parkerings övervakningen till hela kommunen,
att ge service- och tekniknämnden i uppdrag att se över uppsamlingsplats där ”friska
fordon kan förvaras,
att föreslå service- och tekniknämnden att utbilda 1-2 personer i lagen om flyttning av
fordon i vissa fall,
att ge service- och tekniknämnden i uppdrag att ta förslag till riktlinjer för hantering av
fordon som står uppställda under en längre tid i enlighet med lagen om flyttning av fordon i vissa fall,
att motionen därmed är besvarad.
Bakgrund
Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s) har 28 mars 2008 inkommit med en motion ang. problem med ”skrotbilar” stående på parkeringar i samhällena och i naturen.
Motionärerna skriver att det idag står många bilar långtidsparkerade på gator i tätorten
och på parkeringsplaster. Många av dessa kan var bilar som idag används lite vintertid,
och står parkerade och insnöade med fastighetsägarens tillstånd. Det som är däremot
viktigt att utreda om det finns bilar som är avställda sk. skrotbilar stående på gator och
parkeringsplatser. Dessa avställda bilar medverkar till att samhället ser förfallet och
ovårdat ut. Skrotbilar är ett hinder för snöröjning, renhållning och är dessutom ett hinder.
Med hänvisning till dessa motiv föreslår undertecknade motionärer.
att service och teknikförvaltningen utreder om det står bilar som inte varit i bruk under
en längre tid.
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att se över uppsamlingsplats, där skrotbilar kan förvaras.
att Gällivare kommun samlar ihop skrotbilar och transporterar bort dessa.
Ekonomiska konsekvenser
Utbildningsinsatser samt resor vid utbildningstillfället beräknas till ca 20 000.
Hämtning av fordonsvrak inom tätorterna beräknas till ca 500/fordon.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga negativa konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att förslå service- och tekniknämnden att ansöka hos Länsstyrelsens om ett generellt
tillstånd för flyttning av fordon i vissa fall enligt 16 § enligt förordningen ( 1982:198)
eller att utöka den aktiva parkerings övervakningen till hela kommunen,
att ge service- och tekniknämnden i uppdrag att se över uppsamlingsplats där ”friska
fordon kan förvaras,
att föreslå service och tekniknämnden att utbilda 1-2 personer i lagen om flyttning av
fordon i vissa fall,
att ge service- och tekniknämnden i uppdrag att ta förslag till riktlinjer för hantering av
fordon som står uppställda under en längre tid i enlighet med lagen om flyttning av fordon i vissa fall,
att motionen därmed är besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 85, 2008-05-26.
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 130, 2008-08-18.
4. Fordonsanmälan vägverket.
5. Miljö- och byggkontoret 2008-10-02.
6. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-10-03.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 285, 2008-10-20.
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KS/2008:90
§ 294
Motion av Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren (ns) och Bernt Nordgren (ns)
ang införande av diskussionsforum på kommunens hemsida
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till partiernas egna hemsidor.
Jeanette Wäppling (v) deltar inte vid beslut i ärendet.
Reservation
Margareta Henricsson (ns) och Tommy Krigsman (ns) reserverar sig till förmån för
Margareta Henricssons förslag.
Bakgrund
Motion har inlämnats av Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren (ns) och Bernt
Nordgren (ns) angående införande av diskussionsforum på kommunens hemsida. Motionärerna vill införa diskussionsforum för att höra medborgarnas åsikter.
Förslag till beslut;
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till partiernas egna hemsidor.
Beslutsunderlag
1. Motion av Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren (ns) och Bernt Nordgren (ns).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 15, 2008-02-04.
3. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-10-09.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 286, 2008-10-20.
Yrkande 1
Tommy Krigsman (ns) yrkar att ärendet skall återremitteras.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
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Yrkanden 2
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Tommy Krigsman (ns) bifall till
motionen.
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larsson förslag.
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KS/2008:89
§ 295
Motion av Margareta Pohjanen (s) och Gunnel Eriksson (s) ang webb-kameror på
Dundret och i Nikkaluokta
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att en kommunal webb-kamera-utrustning ej placeras i Nikkaluokta på grund av praktiska och ekonomiska skäl,
att Gällivare kommun/IT-avdelningen tecknar ett avtal med Dundret Björnfällan AB
avseende placering av webb-kamera på fastigheten toppstugan till en kostnad av 2000:/år inklusive strömförbrukning.
att IT-enheten tilldelas uppdraget att ombesörja inköp av utrustning och installation till
en kostnad av ca 40.000:- samt sköta drift och underhåll av utrustningen,
att samtliga kostnader föreslås belasta konto för IT-satsningar; 15401 2203.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslut till förmån för eget förslag.
Bakgrund
Motion har inlämnats av Margareta Pohjanen (s) och Gunnel Eriksson (s) angående
webbkameror på Dundret och i Nikkaluokta. Motionärerna vill att webbkameror placeras på Dundret och I Nikkaluokta för att sprida kännedom om Lapplands fjälltrakter.
Förslag till beslut
att en kommunal webb-kamera-utrustning ej placeras i Nikkaluokta på grund av praktiska och ekonomiska skäl,
att Gällivare kommun/IT-avdelningen tecknar ett avtal med Dundret Björnfällan AB
avseende placering av webb-kamera på fastigheten toppstugan till en kostnad av 2000:/år inklusive strömförbrukning.
att IT-enheten tilldelas uppdraget att ombesörja inköp av utrustning och installation till
en kostnad av ca 40.000:- samt sköta drift och underhåll av utrustningen,
att samtliga kostnader föreslås belasta konto för IT-satsningar; 15401 2203.
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Beslutsunderlag
1. Motion av Margareta Pohjanen (s) och Gunnel Eriksson (s).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 17, 2008-02-04.
3. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-10-09.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 287, 2008-10-20.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar avslag.
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Roland Axelsson (s), Stig Eriksson (v)
och Tommy Krigsman (ns) bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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KS/2008:479
§ 296
Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) angående Tobaksfri miljö för barn och
ungdom
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att konstatera att arbete för en rökfri miljö för barn och ungdom pågår,
att motionen därmed är besvarad.
Bakgrund
Motion har inlämnats av Yvonne Bergmark Bröske (fp) angående Tobaksfri miljö för
barnt och undom. Motionären vill bl.a. att Gällivare kommun eftersträvar en helt drogfri
skola.
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet den 1 september 2008 § 166.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Syftet är att förbättra miljön för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att konstatera att arbete för en rökfri miljö för barn och ungdom pågår,
att motionen därmed är besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) ang Tobaksfri miljö för barn och ungdom.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 116, 2006-10-02.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 228, 2008-08-18.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 166, 2008-09-01.
5. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 148, 2008-10-07.
6. Barn-, utbildning- och kulturförvaltningens skrivelse.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 288, 2008-10-20.
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KS/2008:55
§ 297
Inrättande av begravningsplats samt kremering för djur
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till service- och tekniknämnden då utförande av kommunstyrelsens ursprungliga uppdrag till utredning ej fullföljts.
Bakgrund
En motion har inkommit till kommunfullmäktige med förslag att inrätta en begravningsplats
med kremeringsanläggning för djur.
Ärendet har 2008-05-13 § 91, behandlats av service- och tekniknämnden med förslag till
avslag på motionärernas förslag.
Kommunstyrelsen har i sammanträde 2008-09-01 § 163 beslutat att återremittera ärendet till
service- och tekniknämnden för utredning av förslag avseende dels finansiering av anläggande av begravningsplats, samt dels utreda förslag till driftsform samt kostnader för denna.
En utredning utförd av utredningsenheten på kommunen visar att anläggande av en begravningsplats kostar cirka 160.000 kronor (exkl. kremering).
Brukshundklubben Malmen är intresserade av driva anläggningen och vill ha en dialog med
kommunen och ersättningsformerna för detta. Kostnaden för skötsel och drift beräknas ligga mellan 15.000-45.000 kr/år beroende på vilken servicenivå som ska gälla.

Förslag till beslut
att meddela kommunstyrelsen att kostnaden för anläggande av en begravningsplats för djur
exklusive kremering, kostar 160 000 kronor samt
att en dialog med brukshundklubben Malmen bör upprättas, där överenskommelse om avtal
för driftinsatser och ersättning för dessa träffas inom ramen max 25.000 kronor per år.

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-10-10.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 163, 2008-09-01.
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 188, 2006-12-04.
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-08-21.
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Yrkanden
Tommy Nyström (s) yrkar att ärendet skall återremitteras.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat att ärendet skall återremitteras.
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