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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 157 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2009:45 -101
§ 91
Delgivningar till kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.
Delgivningar
1.
KS 2009:362 -370
Service- och tekniknämnden 2000-05-12 § 87. Ullatti skola, framställningar från föreningar i Ullatti.
2.
KS 2007:442 – 109
Kommunstyrelsen 2009-05-25 § 96. Utvärdering av årets verksamhet 2008 och förslag
på fortsatt arbete 2009.
3.
KS 2009:269 -103
Kommunstyrelsen 2009-05-25 §101. Överenskommelse om samarbete mellan polisen
och Gällivare kommun.
4.
KS 2008:607 -310
Posten har den 22 juni 2009 beslutat att tillstyrka framställningen om återtagande av
postort Mårdsel för delar av Harads.
5.
KS 2009:501 -805
Vid dagens sammanträde delar miljö- och byggnämndens ordförande Ulf Normark ut
2009 års miljöstipendium till Sarah Wennström och Helena Darehed med motiveringen;
”Dessa två unga tjejer har producerat en kokbok med lokalt fokus där miljö och klimatfrågan tillsammans med lokala råvaror står i fokus. Det är en bok, Delikatesser i Norr,
som påminner oss om våra fantastiska tillgångar här uppe i norr.”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 158 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:43 -101
§ 92
Information - Service- och tekniknämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information, samt
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktige sammanträde informerar service- och tekniknämndens
ordförande Klas Holmgren samt förvaltningschef Ingamaj Backman, om service- och
tekniknämndens verksamhet. Bland annat informeras om service- och tekniknämndens
verksamhetsplan för kommande år, styrkort, ekonomi och personalansvar.
Informationen pågår mellan 13.10-13.45.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 159 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:359 -406
§ 93
Ändring av 2009 års Mottagningsavgift/taxa Kavahedens avfallsanläggning, fr.o.m.
2009-10-01
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mottagningsavgift för företagsavfall vid Kavahedens avfallsanläggning ska gälla,
att taxan gäller fr.o.m. 2009-10-01.
Bakgrund
Företagens verksamhetsavfall är utsatt för konkurrens vilket kräver nya avgifter. Marknaden styr värdet på avfallet vilket medför att prisbilden måste följa marknaden.
Ekonomiska konsekvenser
Genom en anpassad avgift kan avfallsmängderna och intäkterna öka.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att mottagningsavgift för företagsavfall vid Kavahedens avfallsanläggning ska gälla,
att taxan gäller fr.o.m. 2009-10-01.
Förslag till beslut
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2009-05-06.
2. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 70.
3. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24, 136.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 160 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:348 -537
§ 94
Ombyggnad ankomstdörr Gällivare Flygplats
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera driftanslag 210 000 kr från ansvar 124, verksamhet 710, aktivitet 463
till investeringsbudget.
Bakgrund
Vid en verksamhetskontroll enligt BCL-SEC vid Gällivare flygplats 2008-10-29 noterades avvikelsen att obehöriga hade möjlighet till motströmsförflyttning ut på flygsidan
genom dörr till ankomsthallen för ankommande passagerare. Detta är en avvikelse mot
BCL-SEC 2.1/7.2. Myndigheten har krävt att avvikelsen åtgärdas omedelbart med en
lösning som densamma kan godkänna. Flygplatsen har uppmärksammat denna problematik redan tidigare och inkommit med investeringsäskande på 200 tkr till budget 2009.
Detta äskande lämnades utan åtgärd av budgetberedningen.
Föreligger nu en utredning av SWECO med en kostnadsberäkning på en av myndigheten godkänd lösning. Lösningen innebär att dörren ersätts med en manuell rotationsgrind till en kostnad av 210 tkr.
Ekonomiska konsekvenser
Inga driftskonsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar.
Har ingen påverkan på den aktuella gruppen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera driftanslag 210 000 kr från ansvar 124, verksamhet 710, aktivitet 463
till investeringsbudget.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 96.
2. Kostnadskalkyl.
3. Detaljritning på dörren.
4. Översiktsbild/ritning ankomsthallen.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 104.
6. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24 § 137.
|
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 161 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:353 -167
§ 95
Gällivare kommun, aktivitetsplan för säkerhetsarbete
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska
vara komplett ska påbörjas under 2009,
att anta policydokumentet ”Gällivare kommun, aktivitetsplan för säkerhetsarbete”,
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandatperiod.
Bakgrund
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. I
”Aktivitetsplanen för säkerhetsarbetet” framgår vilka andra handlings- och/eller policydokument som enligt lagar och förordningar ska finnas och som styr det kommunala
säkerhetsarbetet.
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade studier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu presenterade materialet.
I sammanfattningen sidan 3 i ”Aktivitetsplan för säkerhetsarbetet i Gällivare kommun”,
framgår hur de olika dokumenten hänger samman och vilka underliggande analyser,
planer mm som krävs för de olika handlingsprogrammen.
Ekonomiska konsekvenser
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kommer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan medföra kostnader för vikarier.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 162 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn
och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska
vara komplett ska påbörjas under 2009,
att anta policydokumentet ”Gällivare kommun, aktivitetsplan för säkerhetsarbete”,
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandatperiod.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 91.
2. Gällivare kommun, aktivitetsplan för säkerhetsarbete.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 106.
4. kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24 § 138.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 163 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:354 -167
§ 96
Gällivare kommun, strategi för säkerhetsarbetet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska
vara komplett ska påbörjas under 2009,
att anta strategidokumentet ”Gällivare kommun, strategi för säkerhetsarbetet”,
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandatperiod.
Bakgrund
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. I säkerhetsstrategin finns Gällivare kommuns mål med det förebyggande säkerhets- och
trygghetsarbetet och vem som ansvarar för de olika delarna.
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade studier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu presenterade materialet.
Ekonomiska konsekvenser
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kommer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan medföra kostnader för vikarier.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn
och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 164 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska
vara komplett ska påbörjas under 2009,
att anta strategidokumentet ”Gällivare kommun, strategi för säkerhetsarbetet”,
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandatperiod.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 90.
2. Gällivare kommun, strategi för säkerhetsarbetet.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 107.
4. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24 § 139.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 165 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:352 -167
§ 97
Gällivare kommun, handlingsprogram för skydd mot olyckor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska
vara komplett ska påbörjas under 2009,
att anta policydokumentet ”Gällivare kommun, handlingsprogram för skydd mot olyckor”,
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.
Bakgrund
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. I
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor framgår vilka åtgärder som stat och kommun ska vidta till skydd mot olyckor. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet.
I Gällivare har vi valt att redovisa de olika dokumenten för sig.
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade studier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu presenterade materialet.
Ekonomiska konsekvenser
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kommer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan medföra kostnader för vikarier.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn
och unga.
|
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 166 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska
vara komplett ska påbörjas under 2009,
att anta policydokumentet ”Gällivare kommun, handlingsprogram för skydd mot olyckor”,
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 92.
2. Gällivare kommun, handlingsprogram för skydd mot olyckor.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 108.
4. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24 § 140.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 167 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:351 -167
§ 98
Gällivare kommun, handlingsprogram om kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska
vara komplett ska påbörjas under 2009,
att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, handlingsprogram om kommunens
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap”,
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.
Bakgrund
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. Syftet
med handlingsprogrammet om kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap är att åstadkomma en effektiv ledning och samordning av de kommunala insatserna vid extraordinär händelse i det geografiska området Gällivare kommun. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om handlingsprogrammet
och det riktar sig till samtliga nämnder, förvaltningar och alla bolag.
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade studier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu presenterade materialet.
Ekonomiska konsekvenser
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kommer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan medföra kostnader för vikarier.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 168 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn
och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska
vara komplett ska påbörjas under 2009,
att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, handlingsprogram om kommunens
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap”,
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 93.
2. Gällivare kommun, handlingsprogram om kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 109.
4. kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24 § 141.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 169 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:350 -167
§ 99
Gällivare kommun, handlingsprogram för säkerhetsskydd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska
vara komplett ska påbörjas under 2009,
att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, handlingsprogram för säkerhetsskydd”,
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.
Bakgrund
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. Syftet
med handlingsprogrammet för säkerhetsskydd, är att de/det som säkerhetsskyddslagstiftningen gäller för ska vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som
kan hota rikets säkerhet, såsom spioneri och sabotage. Med säkerhetsskydd avses också
skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet.
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade studier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu presenterade materialet.
Ekonomiska konsekvenser
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kommer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan medföra kostnader för vikarier.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn
och unga.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 170 (189)
2009-09-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska
vara komplett ska påbörjas under 2009,
att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, handlingsprogram för säkerhetsskydd”,
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 94.
2. Gällivare kommun, handlingsprogram för säkerhetsskydd.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 110.
4. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24 § 142.
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KS/2009:349 -170
§ 100
Handlingsprogram för räddningstjänst, Gällivare kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun.
Bakgrund
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ålägger kommunen att ha ett handlingsprogram för
räddningstjänst. Programmet skall ange målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser.
Programmet ska också redovisa vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig.
Ekonomiska konsekvenser
I nuläget är inte beslutet förenat med några ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att det finns aktuellt handlingsprogram som visar hur kommunen avser att arbeta med
en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 95.
2. Handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 111.
4. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24 § 143.
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KS/2009:72 -003
§ 101
Revidering av upphandlingsreglementet för Gällivare kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till reglemente om upphandlingar,
att beslutet delges revisorerna.
Bakgrund
En revidering av upphandlingsreglementet över det samlade regelverk som är styrande
för upphandlingsverksamheten i kommunen ska göras då två nya lagar trätt i kraft 1
januari 2008.
Den 21 november 2007 antog regeringen två nya lagar som ersätter den tidigare lagen
(1998:1528) om offentlig upphandling. De nya lagarna som trädde i kraft 1 januari 2008
är lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn, LOU (2007:1091) samt
lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandling
inom försörjningssektorn, LUFS (2007:1092). De nya lagarna är en följd av att EU antagit nya upphandlingsdirektiv, direktiv 2004/17/EG inom området vatten, energi, transport och posttjänster och direktiv 2004/18/EG vid upphandling av byggentreprenader,
varor och tjänster som antogs i mars 2004.
Den nya lagstiftningen överensstämmer i stor utsträckning med tidigare regelverk men
har dock fått en ny struktur för att göra den mer lättläst samt så har den strukturerats på
ett sätt som mer kronologiskt följer upphandlingsprocessen. För upphandling som påbörjats före ikraftträdandet gäller gamla regler.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till reglemente om upphandlingar,
att beslutet delges revisorerna.
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Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-05-12.
2. Nuvarande och föreslagna lydelser i reglementet.
3. Nytt reglemente.
4. Inköps- och upphandlingsanvisningar 1998-04-20 § 89.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 112.
6. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24 § 144.
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KS/2009:347 -003
§ 102
Revidering av service- och tekniknämndens reglemente avseende kommunal parkeringsövervakning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att reglementet för service- och tekniknämnden förtydligas enligt förslag,
att kommunfullmäktiges beslut 2009-01-26 § 8 därmed upphör att gälla.
Bakgrund
Lag om kommunal parkeringsövervakning mm (1987:24) reglerar kommunens möjligheter att besluta om kommunal parkeringsövervakning. I beslut ska det område som
parkeringsövervakningen omfattar anges och det minsta antal parkeringsvakter som
behövs där. Parkeringsövervakningen ska fullgöras av parkeringsvakter som förordnas
av kommunen. Till parkeringsvakter får förordnas, arbetstagare hos kommunen eller
andra kommuner eller sådant bevakningsföretag som omfattas av lagen om bevakningsföretag.
Kommunens rätt att flytta fordon regleras i lag (1982:129) och förordning (1982:198)
om flyttning av fordon i vissa fall. Beslut om att flytta fordon som inte är fordonsvrak
får meddelas och verkställas av polismyndighet och de kommuner som beslutat om
kommunal parkeringsövervakning inom det område som parkeringsövervakningen ska
omfatta enligt kommunens beslut. När fordonsflytt avser fordonsvrak beslutar kommunen och Vägverket om det gäller flyttning av skrotbil som står uppställd inom vägområde för sådan allmän väg som staten är väghållare för.
Ekonomiska konsekvenser
Flyttning av fordon är förenat med kostnader vilka ska ersättas av registrerad ägare. I
vissa fall är denne omöjlig att nå varför det är troligt att kostnaden för verksamheten
ökar något.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt för barn och unga att de fordon som står uppställda på sådant sätt att de utgör hinder mm flyttas. Ett omhändertagande av skrotbilar
är också positivt då det bidrar till en bättre miljö.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att reglementet för service- och tekniknämnden förtydligas enligt förslag,
att kommunfullmäktiges beslut 2009-01-26 § 8 därmed upphör att gälla.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 99.
2. Förslag reviderat reglemente för service- och tekniknämnden.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 113.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-24 § 145.
Yrkande
Ove Haarala (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Ove Haaralas yrkande under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Ove Haaralas förslag till beslut.
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KS/2009:393 -236
§ 103
Undantag från beslut att bevara gällande fastighet Pulkan 14, Apelqvistheden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastighet Pulkan 14, Apelqvistheden, undantas från ”beslut att bevara” i bevarandeplanen.
Bakgrund
För området gäller detaljplan för Apelqvistheden, fastställd 26 mars 1980 med beteckningen BFI.
Ansökan avser rivningslov för förrådsbyggnad (lada) ca 89.6 m2. Byggnaden är klassad
som ”beslut att bevara” i bevarandeplan för Gällivare, Malmberget, Koskullskulle, antagen av kommunfullmäktige den 30 september 1985, § 175.
Inom fastigheten har sökanden planerat att bygga ett enbostadshus.
Rivningsanmälan, rivningsplan och uppgift om kvalitetsansvarig har inkommit.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastighet Pulkan 14, Apelqvistheden, undantas från ”beslut att bevara” i bevarandeplanen.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll 2009-05-28 § 179.
2. Ansökan om lov, karta m.m.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 114.
4. Karta.
5. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-254 § 146.
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KS/2008:507 -626
§ 104
Motion av Bror Wennström (skp) ang att alla ungdomar som söker skall erbjudas
feriejobb
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska resurser.
Bakgrund
Bror Wennström (skp) har inlämnat en motion där motionären föreslår att ekonomiska
medel skapas och avsätts inför 2009 års sommarlov så att alla feriejobbsökande ungdomar bereds jobb i likhet med Luleå kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2008-0929 § 161 att uppta motionen till behandling och service- och tekniknämnden har 200905-12 § 98 upprättat förslag till beslut.
Under 2008 fanns i Gällivare kommun totalt 1 177 ungdomar i åldersgrupperna 16 – 19
år, vilket också är den åldersgrupp som kunde söka feriearbete. Uppgiften avser alla
mantalsskrivna i kommunen i åldersgruppen och kan innehålla personer som av en eller
annan anledning inte stadigvarande vistas i Gällivare, exempelvis personer som befinner
sig på vårdinrättningar.
Totalt sökte 384 ungdomar vilket motsvarade 33 procent av det totala antalet ungdomar
i aktuella åldersgrupper, feriearbete via Gällivare kommun. Av dem som sökte kunde
258 eller 67 procent, beredas feriearbete. De ungdomar som sökte, men som inte kunde
beredas feriearbete var 126 eller 33 procent. Totalt valde 793 ungdomar eller 67 procent, att inte söka feriearbete via Gällivare kommun.
En möjlig orsak till att så många valde att inte söka feriejobb via kommunen kan vara
att både Boliden och LKAB anordnar ”egna” feriejobb och att många bereds plats i de
företagen. Dessutom väljer en del att söka feriearbete på egen hand.
Om Gällivare kommun skulle erbjuda alla ungdomar i aktuell åldergrupp möjligheter
till feriearbete (totalt 1 177 personer) skulle den totala kostnaden bli cirka 11.0 mkr.
Många av ungdomarna som inte söker feriearbete hos kommunen har ordnat detta på
egen hand, och då kan en beräkning av kostnaden utifrån antalet som sökte feriearbete
2008 kännas mera berättigad.
Om Gällivare kommun skulle ha gett feriearbete till de 126 ungdomar som sökte 2008
men inte kunde beredas plats, skulle kostnaden för 2008 ha ökat med cirka 1,3 mkr dvs.
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totalt en kostnad för alla sökanden till feriearbete på cirka 3.5 mkr. Kostnaden är beräknad på en snittlön av årskurs 1-3 på gymnasiet.
Om kommunen också skulle erbjuda årskurs 9 feriearbete, skulle det för 2009 behöva
tillkomma 240 feriearbeten. Det skulle bli en ökad kostnad på 1.9 mkr.
Huruvida den kommunala organisationen har resurser att ta emot fler ferieungdomar är
svårt att förutsäga. En del av de rutiner som varje förvaltning idag gör kan centraliseras
men handledningen måste utföras där arbetet är.
Om vi beaktar det faktum att antalet barn minskar i kommunen så kommer situationen
att vara helt annorlunda t.ex. 2015. Antalet idag mantalsskrivna ungdomar i åldern 16 –
19 år kommer då att vara 691 personer. Kvarstår den procentuella fördelningen avseende de som söker feriearbete via kommunen kommer cirka 230 ungdomar att anmäla sitt
intresse. Detta antal är jämförbart med det antal ungdomar som fick feriearbete i Gällivare kommun 2008. Tittar vi ännu längre fram minskar antalet ungdomar ytterligare,
vilket kan medföra att kommunen får svårt att rekrytera ferieungdomar.
Ekonomiska konsekvenser
Om antal sökande gymnasieungdomar till arbeten via Gällivare kommun skulle vara
som idag, d.v.s. 358 och man skulle lägga till åk 9 skulle antalet ungdomar vara ca 600.
Om alla dessa skulle garanteras feriearbete skulle kostnader för feriearbeten öka med
3.2 mkr beräknat på 2008 års löner. Det skulle innebära att den totala kostnaden för feriearbeten skulle vara 5.4 mkr (inberäknat dagens 2.2 mkr).
Om alla ungdomar i åldrarna åk 9 till åk 3 på gymnasiet skulle söka och garanteras feriearbete skulle kostnaderna för feriearbeten öka med ca 8 mkr.
I nuläget finns inget ekonomiskt utrymme i service- och tekniknämndens budget som
kan finansiera en utveckling av ferieverksamheten. Möjligheterna att omprioritera inom
den ekonomiska ramen saknas.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Alla ungdomar från åk 9 och till åk 3 på gymnasiet skulle kunna erbjudas arbete hos
Gällivare kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska resurser.
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Beslutsunderlag
1. Motion av Bror Wennström (skp).
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2008-09-29 § 161.
3. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 98.
4. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2009-05-04.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 115.
6. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24 § 147.
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KS/2009:59 -823
§ 105
Motion av Ulf Normark (s), Tommy Nyström (s), Birgitta Larsson (s), Brittmari
Sandvärn (s) och Kent Tina (s) - Snöskoterled och utfarter för snöskoter från bostadsområden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Reservation
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Motionärerna föreslår att kommunen utreder om det går att anlägga fler skoterleder
inom bostadsområden i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle samt till OK/Q8 i Gällivare. Åtgärderna ska ses, menar motionärerna som en utveckling av skoterlederna utifrån målsättningen att underlätta istället för att försvåra.
Precis som det skrivs i motionen är skoterkörning/utflykter ett populärt fritidsintresse
för boende i och kring Gällivare. Enligt kommunens fritidsvaneundersökning är det ett
intresse som delas av olika åldrar och båda könen.
I det fördjupade översiktsplanearbetet har de utmaningar kring skotertrafiken som motionärerna pekar på också behandlats. Bland annat tas frågan om utbyggnaden av skoternätet upp i samband med planeringen av nya bostads- och verksamhetsområden. I
beslutet om fördjupade översiktsplanen ingår också uppdraget att göra en fördjupad
studie av skoterleder. Arbetet har också lagts in i service- och teknikförvaltningens planering för kommande år.
Ekonomiska konsekvenser
I nuläget kan inga ekonomiska konsekvenser ses i ärendet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Eftersom barn och unga också har intresse för skoter är det viktigt att undersöka de möjligheter som finns att underlätta som motionärerna skriver, utövandet av fritidsintresset.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2008-11-03 § 166
om fördjupad översiktsplan och tillhörande uppdrag om fördjupad studie av skoterleder.
Beslutsunderlag
1. Motion av Ulf Normark (s), Tommy Nyström (s), Birgitta Larsson (s), Brittmari
Sandvärn (s) och Kent Tina (s).
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-03-30 § 54.
3. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 97.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 116.
5. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24 § 148.
Yrkande
Ulf Normark (s) yrkar med instämmande till Lars Alriksson (m) och Bror Wennström
(skp) bifall till motionen.
Jeanette Wäppling (v) yrkar att motionen är besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2008-11-03 § 166 om fördjupad översiktsplan och tillhörande uppdrag
om fördjupad studie av skoterleder.
Margareta Henricsson (ns) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Ulf Normarks m.fl. yrkande mot Jeanette Wäpplings yrkande mot
Margareta Henricssons yrkande. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Ulf Normarks m.fl. förslag till beslut.
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KS/2008:182 -059
§ 106
Motion av Ulf Normark (s) och Stig Eriksson (v) angående kollektivavtal vid utförande av arbete inom Gällivare kommun (2006:515)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i samband med upphandling av entreprenader ställa krav med innehåll motsvarande
den skrivning som Sveriges Kommuner och Landsting. SKL. anger i ett cirkulär
2005:17,
att motionen därmed är besvarad.
Reservation
Margareta Henricsson (ns), Tommy Krigsman (ns), Bernt Nordgren (ns), Lars Alriksson
(m), Eva Alriksson (m), Monica Hedström (m), Sune Lantto (m), Ingrid Josefsson (m),
Fredrik Nilsson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget lagt förslag.
Bakgrund
Ulf Normark (s) och Stig Eriksson (v) yrkar i motion att kommunen ställer krav på entreprenörer eller underentreprenörer som utför arbeten för kommunens räkning att de ska
teckna avtal i likhet med kollektivavtalen med respektive huvudorganisation i Sverige.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning
2008-05-26 § 65. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-06-15 § 117 att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 2009-08-24.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i samband med upphandling av entreprenader ställa krav med innehåll motsvarande
den skrivning som Sveriges Kommuner och Landsting. SKL. anger i ett cirkulär
2005:17.
att motionen därmed är besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Ulf Normark (s) och Stig Eriksson (v).
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2006-10-02 § 124.
3. Kommunfullmäktiges protokoll, 2008-05-26 § 65.
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4. Centrala inköpsfunktionens skrivelse, 2009-04-16.
5. Lavalutredningens lagförslag, SOU 2008:123.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 117.
7. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 2005:17.
8. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24 § 149.
Yrkande
Ulf Normark (s) yrkar med instämmande av Bror Wennström (skp) och Iris Dimitri (v) i
enlighet med förslag till beslut.
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) att kommunfullmäktige ska avvakta med ställningstagande i frågan till dess att det rättsliga utslaget
föreligger.
Propositionsordning
Ordförande ställer Ulf Normarks m.fl. förslag mot Margareta Henricssons m.fl. förslag
till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Ulf Normarks m.fl. förslag.
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KS/2008:181 -739
§ 107
Motion av Rita Poromaa (s) angående socialt företagande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Gällivare kommun stödjer start av sociala företag för att tillskapa meningsfullt arbete
för funktionshindrade och andra grupper som har svårt att komma in på den ordinarie
arbetsmarknaden,
att bifalla motionen.
Reservation
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) reserverar sig skriftligen mot beslutet
se bilaga 1.
Margareta Henricsson (ns), Tommy Krigsman (ns) och Bernt Nordgren (ns) reserverar
sig skriftligen mot beslutet se bilaga 2.
Bakgrund
Den 12 mars 2008 inkom Rita Poromaa (s) med en motion till kommunfullmäktige angående socialt företagande. I motionen anförs: ”Att Gällivare kommun aktivt stödjer
start av sociala företag för att tillskapa meningsfullt arbete för funktionshindrade och
andra grupper som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarkanden”
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2008 att överlämna motionen till presidiet
för beredning. Motionen remitterades till Service- och tekniknämnden, utvecklingsenheten, handikapprådet och socialnämnden. Samtliga inkom med yttranden mellan augusti
till oktober 2008.
Den 3 mars 2009 togs ärendet upp i kommunfullmäktige men återremitterades med
hänvisning till att förutsättningarna förändrats.
Ekonomiska konsekvenser
Service- och teknikförvaltningen har utarbetat en projektplan för en förstudie avseende
socialt företagande. Detta har redovisats tidigare i ärendet. Ingen extern medfinansiering
har beviljats förstudien. Service- och teknikförvaltningen har dock som ambition att i
framtiden kunna genomföra studien med egen finansiering inom budgetram.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och ungdomar är inte den primära målgruppen för en aktiv satsning på socialt förtagande, men kan vara en del av målgruppen. En aktiv satsning på socialt företagande
bedöms därför kunna gynna även kommunens unga. Ungdomsrådet har inte ingått i remissomgången.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Gällivare kommun stödjer start av sociala företag för att tillskapa meningsfullt arbete
för funktionshindrade och andra grupper som har svårt att komma in på den ordinarie
arbetsmarknaden,
att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion av Rita Poromaa (s).
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2008-05-26 § 81.
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 39, 2009-03-30.
4. Service- och tekniknämndens protokoll, 2008-08-18.
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-05-11.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 118.
7. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-24 § 150.
Yrkande
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Birgitta Larsson
(s), Iris Dimitrii (v) och Lars Alriksson (m) i enlighet med förslag till beslut.
Bror Wennström (skp) yrkar avslag till motionen.
Margareta Henricsson (ns) yrkar att motionen avslås med hänvisning till arbete redan
påbörjats i form av en planerad förstudie och att samarbetet med förstudien ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2010 för nytt ställningstagande i sak.
Propositionsordning
Ordförande ställer Rita Poromaas m.fl. förslag mot Bror Wennströms förslag mot Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Rita Poromaas m.fl. förslag.
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KS/2009:457 -104
§ 108
Avsägelse av uppdrag som kommunal huvudman, Sparbanken Nord
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Tycko Lehto (v) från uppdrag som kommunal huvudman i Sparbanken
Nord.
Bakgrund
Tycko Lehto (v) har begärt entledigande från uppdrag som kommunal huvudman i
Sparbanken Nord.
Beslutsunderlag
1. Uppsägning.
Yrkande
Siv Vågman (s) yrkar att Tycko Lehto (v) entledigas från uppdrag som kommunal huvudman i Sparbanken Nord.
Propositionsordning
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv
Vågmans förslag.
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KS/2009:502 -004
§ 109
Fyllnadsval till uppdrag som kommunalhuvudman i Sparbanken Nord
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse John Grönberg (v) som kommunal huvudman i Sparbanken Nord.
Yrkande
Siv Vågman (s) yrkar att John Grönberg (v) utses som kommunal huvudman i Sparbanken Nord.
Propositionsordning
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv
Vågmans förslag.
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KS/2009:158 -101
§ 110
Motioner 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisade motioner till kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde presenterades följande motioner:
Motion av Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Lars Alriksson (m), Monica Hedström (m), Ingrid Josefsson (m) och Sune Lantto (m) ang allaktivitetshus.
(Dnr: KS/2009:500/001).
Motion av Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Lars Alriksson (m), Monica Hedström (m), Ingrid Josefsson (m) och Sune Lantto (m) ang omorganisation av Socialnämnden och Barn- Utbildning- och Kulturnämnden.
(Dnr: KS/2009:499/001)
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KS 2009:477 -109
§ 111
Fråga om kommunen avser förvärva f d Laestadiankapellet efter Raidvägen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågan vara besvarad.
Bakgrund
Bror Wennström (skp) har ställt en fråga till Tommy Nyström (s).
Det pågår rykten i samhället om att kommun avser förvärva den f d Laestadiankapellet
efter Raidvägen. Vill du bekräfta eller dementera dessa rykten.
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7,3-09-1 t:
Reservation
Till motiongällandesocialtföretagande
Kommunfullmäktige
090907

På Kommunfullmäktige (KF)090907 så beslutade man att bifalla en motion gällande socialt
företagande vilket vi i SKPmotsätter oss.
Vi liksom de flesta har inget emot att man försöker skapa meningsfullt arbete för de med
funktionshinder eller till de som är långt ifrån arbetsmarknaden. Det vi vänder oss emot är på det
sätt, den form som föreslås i motionen.
Vi anser att kommunen, genom att bifalla motionen, avsägersig sitt ansvar då det handlar om att
tillgodose behoven till den grupp som motionen säger sig värna om.
Vi, i SKP,anser detta vara en felaktig väg att gå. Kommunen bör istället bli bättre på att skapa
förutsättningar för berörda grupper ifråga. Bättre på att utveckla fler jobb i egen regi samt att bereda
plats inom den egna verksamheten för de med särskilda behov.
Idag så talas det varmt om olika/enskilda grupper eller individers möjlighet till att själva kunna ta
ansvar. Kollektiva lösningar eller så kallade intraprenad lösningar är på modet. Man använder sig av
en retorik om "möjligheter" fast man som kommun i samma andetag allt mer avsägersig ansvar
genom att flytta över det på andra.
Att målet med socialt företagande även hänger ihop med att företagen ifråga skall bli så pass
bärkraftiga att de kan konkurrera på den öppna marknaden gör inte saken bättre.
Vi anser det även vara fel av kommuner att ägna sig åt sponsring av företag.
Detta förfarande är ett avsägandeav kommunalt ansvar samt ett öppnande för privatiseringar av
kommunala verksamheter vilket går stick i stäv med arbetarrörelsens grunder och värderingar. Det är
något som vi kommunister aldrig kan godtaga.
Malmberget 090910
SverigesKommunistiskaParti
Bror Wennström

FredricOlofsson

—
SKPGällivare
Torget 9
98332 Malmberget
Te1.0970-20244
E-mail: gellivare@skp.se
www.skp.se

-9..Norrbottens
09
Bilaga till kf:s protokoll 2009-09-07

Sjukvårdsparti
Gällivare

RESERVATION
Motion av Rita Poromaa (s) angående socialt företagande

Kommunfullmäktige beslutar den 7 september 2009 att Gällivare kommun stödjer start av sociala
företag för att tillskapa meningsfullt arbete för funktionshindrade och andra grupper som har svårt
att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, samt att bifalla rubricerade motion.
Norrbottens Sjukvårdsparti anser naturligtvis också att det är viktigt att tillskapa meningsfullt arbete
för funktionshindrade och andra grupper som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Nu är det så att arbetsmarknadsavdelningen (AMA) är ansvarig för kommunens sysselsättningsåtgärder som exempelvis: aktivitetsgaranti, arbetspraktik och offentligt skyddat arbete. Även
åtgärder för ungdomars sysselsättning sorterar under enheten. AMA tillhör organisatoriskt serviceoch tekniknämnden. Service- och teknikförvaltningen har sedan tidigare arbetat med den här frågan.
Bland annat har de tagit fram en projektplan för en förstudie samt ansökt om medel från Svenska
ESF-rådet. Svenska ESF-rådet, en statlig myndighet som förvaltar och informerar om Europeiska
socialfondens program.
Norrbottens Sjukvårdsparti yrkar vid kommunfullmäktiges sammanträde i enlighet med det förslag
som kommunstyrelsens arbetsutskott i full enighet la vid sitt sammanträde den 15 juni 2009, § 118,
att motionen avslås med hänvisning till att arbete redan påbörjats i form av en planerad förstudie,
samt att arbetet med förstudien ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2010 för nytt
ställningstagande i sak.
Vårt beslut grundar sig på nämnd- och utredningsenhetens utredning i ärendet den 11 maj 2009
samt på att vi har stor tilltro till service- och teknikförvaltningens uttalade ambition att arbeta vidare
med frågan.
Norrbottens Sjukvårdsparti reserverar sig således mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Gällivare den 10 september 2009.
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Margarda Henricsson (ns)

Tommy Krigh-frian

Bernt Nordgren (ns)

