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§ 15
Delgivningar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
1.
SoT 2009:11
105
Förvaltningschefen informerar:
- Svaren på service- och tekniknämnden frågar för december 2008 och januari 2009.
2.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär:
2009:8

- Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar.

3.
SoT 2009:37
407
Länsstyrelsen Norrbotten har den 28 januari 2009 beslutat om dispens att bedriva kommersiell verksamhet inom Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallets nationalparker inom
Jokkmokk och Gällivare kommuner.
4.
SoT 2008:583
823
Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 januari 2009 § 10 avslår begäran med hänvisning
till att service- och tekniknämnden får göra omprioritering inom egen ram.
5.
Kommunförbundet Norrbottens styrelseprotokoll 081211.
6.
SoT 2008:470
626
Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 januari 2009 § 20 beslutar att återremittera ärendet
till service- och tekniknämnden för ytterligare utredning av motionen om att alla ungdomar som söker skall erbjudas feriearbete.
7.
SoT 2008:471
814
Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 januari 2009 § 20 beslutar att återremittera ärendet
till service- och tekniknämnden för ytterligare utredning av motionen ang vägen till utsiktstoppen på Dundrets Norr topp.

|
|

|
|
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8.
SoT 2008:583
823
Enhetschef Alf Waara har den 15 januari 2009 svarat Gellivare skidallians IK ang skidspårsunderhåll under helger.
9.
SoT 2008:475
027
Svenska ESF-rådet har den 20 december 2009 bifallit ansökan om stöd från Europeiska
socialfonden till Kompetensutveckling på G.
10.
SoT 2008:269
805
Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 januari 2009 § 13 beslutat avslå begäran samt uppmana service- och tekniknämnden att pröva begäran inom egen ram.
11.
SoT 2009:44
100
Sveriges Kommuner och Landsting har den 3 februari 2009 utkommit med en rapport
Födda 1981 95-27-13 som beskriver åldersgruppen 1981 och deras etablering i arbetslivet.
12.
SoT 2009:50
318
Vägverket Region Norr har den 28 januari 2009 översänt kommunlista på 2008 års bidrag för enskilda vägar med statsbidrag inom Gällivare kommun.
13.
SoT 2009:34
351
SWECO Environment AB har den 10 februari 2009 på uppdrag av Gällivare kommun
skickat ett yttrande över inkomna synpunkter angående Gällivare kommuns ansökan om
tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken om utsläpp av renat avloppsvatten
från reningsverket i Skaulo till recipienten Mustalantto.
14.
SoT 2009:46
289
Fastighetschefen har den 12 februari 2009 inkommit med en skrivelse ang Energideklarationer för kommunens fastigheter.
15.
SoT 2008:85
141
Socialnämnden har den 12 februari 2009 § 7 beslutat gällande information och uppföljning av projekt TAGE.
16.
Rolf Wennebjörk och Henry Ömalm från Utbildningstjänst informerade angående
sommarentreprenörer samt handledarutbildning.
17.
Stina Alavaara, arbetsmiljö- och kompetensutvecklare från personalenheten informerade
om arbetet med kompetens och personalförsörjningsplan.
|
|
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SoT/2009:5
§ 16
Delegationer
Beslut
Service- och tekniknämnden
har tagit del av delegationsbesluten.
Bakgrund
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet.
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING
Avdelningschef för Gva har beslutat
att anta anbud
Datum
1.

Objekt
Anbud lastning och transport av bergmaterial
LKAB-Malmheden, Vuosko

Entreprenör_________
BDX Företagen AB

Gällivare Flygplats har beslutat om nedskrivningar av kundfordringar
Fakturanummer

Belopp

010800061
010800065
SUMMA

|
|

|
|

278.764,75
87.667,50
366.432,25

|
|

Moms

Totalt

44.906.25
14.830,50
59.736,75

323.671,00
102.498,00
426.169,00
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SoT/2009:6
§ 17
Kommunala råden informerar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Ingen information föreligger vid dagens sammanträde.

|
|

|
|
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SoT/2009:52
§ 18
Bokslut 2008
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättat bokslut.
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att överföra 1 523 000 kronor till 2009 för pågående driftprojekt samt
att föreslå att 28 176 000 kronor kompletteringsbudgeteras till investeringsbudget 2009.
Bakgrund
Underlag till bokslut 2008 för skatte- och affärsverksamheter har upprättats.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför ingen konsekvens för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att godkänna upprättat bokslut,
att föreslå överföring av 1 523 000 kronor till 2009 för pågående driftprojekt samt
att föreslå att 28 176 000 kronor kompletteringsbudgeteras till investeringsbudget 2009.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsberättelser.
2. Driftredovisning med kommentarer och nyckeltal.
3. Förslag till överföring av medel för driftprojekt.
3. Kompletteringsbudget investeringsprojekt.

|
|

|
|
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SoT/2009:56
§ 19
Årsplanering för service- och tekniknämnden 2009
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att fastställa planeringen för nämndens arbete 2009.
Bakgrund
För att bereda förvaltningen och ledamöterna i service- och tekniknämnden möjligheter,
att på ett mera planerat sätt förbereda sammanträden har förslag till årsplanering för
sammanträden 2009 upprättats. I nuläget är inte alla besök och informationsbehov kända men dessa ges möjligheter att vid lämplig tidpunkt besöka nämnden som tidigare.
Årsplan 2009, service- och tekniknämnden
24 februari

Besök Utbildningstjänst, angående sommarentreprenörer
(sommarungdomar)
Besök personalkontoret, presentation kompetens- och personalförsörjningsplan
Aktuella ärenden:
Bokslut för 2008
Över-/underskottsdisposition
Kompletteringsbudget

31 mars

AMA – verksamhetsuppföljning*
Aktuella ärenden:
Förslag reviderad avfallsplan och renhållningsordning

12 maj

GVA-F – verksamhetsuppföljning*!)
Aktuella ärenden:
Verksamhetsplan 2010-2012
Budget 2010
Taxor
Reviderade mål i taktiska planen

|
|

|
|

|
|
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16 juni

Räddningstjänsten – verksamhetsuppföljning*
Aktuella ärenden:

18 augusti

Sammanträde på annan ort än Gällivare Kommun
Fastighets – verksamhetsuppföljning*
Aktuella ärenden:

22 september

Flygplatsen – verksamhetsuppföljning*
Delårsbokslut
Fördelning och prioritering av verksamhetsbidrag
Genomgång av reglemente och delegationer
Aktuella ärenden:

10 november

Diskussion – aktualiserade framtidsfrågor
Aktuella ärenden:

8 december

Budget service- och tekniknämnden 2010 (Detaljbudget)
Jullunch
Aktuella ärenden:

* För verksamhetsuppföljning avsätts cirka 60 minuter, vilket inkluderar redovisning
och diskussion
*1) För verksamhetsuppföljning avsätts cirka 90 minuter, vilket inkluderar redovisning
och diskussion
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga konsekvenser ur ekonomisk synpunkt.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget medför inga konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
Att fastställa den föreslagna planeringen för nämndens arbete 2009, enligt upprättat förslag.
|
|

|
|
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SoT/2009:47
§ 20
Fastighetsavdelningens ramanslag reinvesteringar 2009
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna föreslagna åtgärder i reinvesteringsplanen.
Bakgrund
Fastighetsavdelningen har beviljats 7 Mkr i ramanslag till reinvesteringar i fastighetsbeståndet. Tidigare år har vissa energibesparade åtgärder prioriterats. Detta är viktigt både
ur ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv för att kunna uppnå framtida krav om
energianvändning i fastigheter. Även 2009 är ambitionen att så långt det är möjligt prioritera energibesparande åtgärder i reinvesteringsplanen. Av bifogad lista framgår att
reinvesterings behovet i dagsläget är c:a 75 Mkr. Av dessa har fastighetsavdelningen
tillsammans med TOP bostäder AB prioriterat de mest angelägna reinvesteringarna för
2009.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärderna är finansierade i 2009 års investeringsbudget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Reinvesteringsåtgärder i skolor är viktiga ur ett elev/barn perspektiv.
Förslag till beslut
Att Service och tekniknämnden godkänner föreslagna åtgärder i reinvesteringsplanen.
Beslutsunderlag
1. Upprättad förteckning över reinvesteringsåtgärder i kommunens fastigheter.

|
|
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SoT/2009:31
§ 21
Förslag till investeringar av kvarvarande medel i budget 2009, idrotts- och fritidsanläggningar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till fördelning av kvarvarande medel 450 000 kronor avseende investeringar idrotts- och fritidsanläggningar.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen (fritiden) har i rubricerat ärende fått till uppgift att ge
förslag på lämpliga objekt och dito prioriteringar på de resterande medel som finns till
förfogande 450 000 :- enligt nedan förslag.
300 000 kr. Upprustning VVS Sim- och Sporthallen Malmberget
90 000 kr. Reparation efter frysskada av Klubbhuset Skytteanläggningen
60 000 kr. Innebandysarg till Sporhallen (befintlig flyttas till Sjöparksskolan för att
optimera tränings förhållanden och komprimera hallnyttjandet för den starkt växande
innebandyn).
Ekonomiska konsekvenser
Inga eftersom medlen finns i Investeringsbudgeten för 2009.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Investeringarna gagnar barn och ungdom i deras verksamhetsutövande på respektive
fritidsanläggning.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till fördelning av kvarvarande medel 450 000 kronor avseende investeringar idrotts- och fritidsanläggningar.
Beslutsunderlag
1. Upprättat förslag till fördelning.

|
|
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SoT/2009:29
§ 22
Snöröjning av Tallbacka IP
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att anslå 50 000 kronor till enheten för fritid för ett tidigare öppnande av Tallbacka IP,
att föreningarna i samarbete med service- och teknikförvaltningen bestämmer när i tid
anläggningen ska öppnas,
att inte tillskjuta ytterligare medel,
att anvisa medlen från ansvar 125, verksamhet 201 och aktivitet 337.
Bakgrund
Föreningarna Gällivare Malmbergets Fotbollsförening, Kos/Gema BK, Malmbergets
AIF samt Gällivare SK anhåller i rubricerat ärende om att Tallbacka IP öppnas från och
med 9 mars, vecka 11 (normalt 1 april). Som skäl till begäran anger man ”för att fotbollen i Gällivare ska bli konkurrenskraftig behöver vi få samma förutsättningar som andra
föreningar i länet, från Kiruna till kusten” samt att man har för avsikt att arrangera
Marknadscupen 20-22 mars 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att en tidigare
öppning enligt önskemålen kostar ca: 50 000 kr i merkostnad. Svårigheten i att beräkna
rätt handlar om vilken dygnstemperatur och mängden nederbörd (snö) som råder och
faller under de veckor som avses. Det som sker i praktiken (för att hålla planen spelbar)
är att tillförseln av fjärrvärme ökar markant vid snöfall.
Här skall också beaktas att den ramökning Service- och tekniknämnden begärde inför
driftbudgeten 2009, ej beviljades av Kommunfullmäktige.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga direkta konsekvenser mer än att öppnandet sker när Tallbacka IP ”tidigare öppnar/normalt öppnar”.

|
|
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta
att avslå framställan om Snöröjning samt tidigare öppnande av Tallbacka IP då beviljad/befintlig driftbudget ej ger utrymme till att tillmötesgå föreningarnas önskemål.
Beslutsunderlag
1. Framställan om snöröjning.
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SoT/2009:21
§ 23
Förslag till Stipendiater 2008
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att utse Anders Jonsson Gällivare Skytteförening till Gällivare Kommuns ungdomsledarstipendiat 2008,
att utse Hanna Johansson Gällivare SK Brottning till Gällivare Kommuns idrottsungdomsstipendiat 2008 samt
att till vardera stipendiat utgår 10 000 kronor.
Bakgrund
En kommitté bestående av Marie Ridderström NSD, Kenth Bergmark NK, samt Tommy
Isaksson service- och teknikförvaltningen lämnar härmed förslag till ungdomsledar- och
idrottsungdomsstipendiat.
Till Ungdomsledarstipendiet har två ( 2 ) förslag inkommit och som motiv till föreslagen stipendiat anges följande. Anders Jonsson är en stor eldsjäl inom Gällivare Skytteförening vilket medfört att föreningen både resultat- och rekryteringsmässigt skördat
framgångar. Antalet ungdomar och medlemmar ökar och det kan i mångt och mycket
tillskrivas Anders och hans glöd och entusiasm för föreningen och dess Skytteverksamhet.
Till Idrottsungdomsstipendiat har tre ( 3 ) förslag inkommit och som motiv till föreslagen stipendiat anges följande. Hanna Johansson har inom Brottningen nått mycket stora
framgångar där hon i princip vunnit allt som går att vinna i hennes ålder. Därutöver är
Hanna en omtyckt kamrat och en omtänksam tjej med goda studieresultat som i kombination med de idrottsliga prestationerna gör henne till en mycket värdig stipendiat.
Ekonomiska konsekvenser
Inga då medel avsedda för ändamålen finns i driftsbudgeten för 2009.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser konstateras.
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Förslag till beslut
Till ungdomsledarstipendiet föreslår kommittén att Service- och tekniknämnden utser
Anders Jonsson Gällivare Skytteförening till Gällivare Kommuns ungdomsledarstipendiat 2008.
Till idrottsungdomsstipendiet föreslår kommittén att Service- och tekniknämnden utser
Hanna Johansson Gällivare SK Brottning till Gällivare Kommuns idrottsungdomsstipendiat 2008 samt
att till vardera stipendiat utgår 10 000 kronor.
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SoT/2009:2
§ 24
Ansökan om bidrag till servicebyggnad
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att bevilja Nattavaara Skoter- och Fritidsförening 50 % av totalkostnaden 80 000 kronor
i enlighet med villkoren för bidragsgivning för ”Ny- och tillbyggnad av Fritidsanläggningar”.
Bakgrund
Nattavaara Skoter- och Fritidsförening anhåller i rubricerat ärende om bidrag till ”Nyoch tillbyggnad av Fritidsanläggningar”för bidrag till Servicebyggnad med placering
vid Saiti sjöarna.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att föreningen
uppfyller alla kriterier för bidragsgivning. Verksamhetsområdet (304) har 200 000 kronor till förfogande i driftsbudgeten för 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Föreningen ansöker om bidrag på 80 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Servicebyggnaden anses gynna föreningens aktiviteter även för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta
att bevilja Nattavaara Skoter- och Fritidsförening 50 % av totalkostnaden 80 000 kronor
i enlighet med villkoren för bidragsgivning för ”Ny- och tillbyggnad av Fritidsanläggningar”.
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SoT/2008:583
§ 25
Pistning av längdskidspår
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att spårning och pistning av skidspår görs utifrån den organisationen som service- och
teknikförvaltningen finner mest ändamålsenlig.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har vid sammanträde 2008 12 09 diskuterat frågan om
spårning och pistning av skidspår under helger. Diskussionen föranleddes av kostnaderna och den budget som gatuavdelningen har till sitt förfogande. I beslutet föreslog service- och tekniknämnden att kommunstyrelsen skulle medge medel för verksamheten under pågående verksamhetsår.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och meddelat att service- och tekniknämnden
får göra omprioritering inom den egna budgeten om verksamheten bedöms vara av vikt.
Service- och tekniknämnden har i sitt beslut angett den ambitionsnivå man anser skall
gälla. Enligt denna bör skidspåren pistas när mer än 6 centimeter snö kommit och pistningen bör ske åtminstone en gång lördag respektive söndag. Kommunstyrelsen har inte
framfört några synpunkter på detta.
Service- och teknikförvaltningen har med hänsyn till beslutet utarbetat en organisation
för att sköta spårningen och pistningen under helgtid. Konsekvenserna av beslutet sammanhänger med frågorna om när det snöar, hur mycket det snöar och tidsperioden beredskapsgruppen ska finnas tillgänglig.
Ekonomiska konsekvenser
En viss reducering av ambitionsnivån kan bli aktuell, framför allt med avseende på
sommar-underhållet av parker, gator och vägar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Tillgång till preparerade skidspår under helger har betydelse för barn och ungdomar
som är intresserade av att åka längdskidor. Inte minst är detta av betydelse för de ungdomar som utbildas på skidgymnasiet. I nuläget är det svårt att identifiera konsekvenser
för barn och unga med avseende på sommarunderhållet. En förändring av ambitionsnivån skulle beröra alla och kanske därför inte speciellt drabbar barn och unga.
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Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att spårning och pistning av skidspår görs utifrån den ambitionsnivå kommunstyrelsen
uttalat och med den organisationen som service- och teknikförvaltningen utarbetat.
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SoT/2009:55
§ 26
Underhåll av kommunala skoterleder
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att meddela de föreningar som sagt upp sina avtal om underhåll av skoterleder med
kommunen att uppsägningarna mottagits,
att deras begäran om ökad ersättning i nuläget inte kan medges,
att frågan om medel tas upp i budgetarbetet 2010,
att delge kommunstyrelsen beslutet.
Bakgrund
Ärendet har varit upp till behandling vid nämndens sammanträde 2008 12 09 § 202 där
nämnden beslutade att hos kommunstyrelsen begära extra anslag med 150 000 kronor
för att säkerställa fortsatt drift och underhåll av de kommunala skoterledssystemen
2009. På grund av ett misstag har rubricerat ärende kommit att sammanslås med ärendet
rörande pistning och spårning av skidspår och som därmed aldrig prövats av kommunstyrelsen.
Service- och tekniknämnden har haft andra liknande ärenden med framför allt begäran
om ytterligare driftmedel till kommunstyrelsen för beslut. Dessa har efter behandling
och beslut kommit åter till service- och tekniknämnden med uppmaningen att frågan ska
lösas inom den egna ramen eller om så är möjligt kan ärendet avslås. Det kan därför
upplevas som en onödig omväg för service- och tekniknämndens ärenden, att dessa av
en eller annan orsak ska passera kommunstyrelsen för beslut. Service- och tekniknämnden bör därför fortsättningsvis fatta beslut i ärenden enligt den arbetsgången kommunstyrelsen meddelar. Eventuella frågor om resurser ska tas upp i budgetäskanden och
budgetdiskussioner.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att meddela de föreningar som sagt upp sina avtal om underhåll av skoterleder med
kommunen att uppsägningarna mottagits,
att deras begäran om ökad ersättning i nuläget inte kan medges,
att frågan om medel tas upp i budgetarbetet 2010,
att delge kommunstyrelsen beslutet.
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SoT/2008:600
§ 27
Datapolicy för Gällivare kommun
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att ställa sig positivt till det reviderade förslaget avseende datapolicy för kommunen.
Bakgrund
IT-enheten har utarbetat ett förslag avseende datapolicy för kommunen och för allt användande av datorer och Internet. Bland annat ska policyn förhindra surfning på webbplatser med pornografiskt innehåll.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att för sin del uttala sig positivt till det reviderade förslaget avseende datapolicy för
kommunen.
Beslutsunderlag
1. Förslag till övergripande Internetpolicy.
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SoT/2009:54
§ 28
Feriearbete sommaren 2009
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att i Ferieverksamheten erbjuda sysselsättning för gymnasieelever,
att plats tilldelas i första hand, de ungdomar som inte tidigare haft feriearbete,
att fördelningen av platser blir 50 % till kommunala arbetsplatser 25 % till föreningar
för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av uppdrag som föreningar kan ha
avtal med företag om samt 25 % till privata företag,
att platser som inte nyttjas av företag eller föreningar går till kommunala arbetsplatser,
att föreningar erhåller bidrag för lönekostnaden motsvarande kommunens ferielöneavtal. Bidrag lämnas inte för eventuella övriga ersättningar såsom OB, övertid mm,
att 50 % av lönekostnaden (exklusive ersättningar som OB, övertid mm), baserat på
kommunens ferielöner, lämnas till företagare som tar emot av kommunen anvisade ferieungdomar,
att lönenivåerna är samma inom alla arbetsplatser inom Gällivare kommun,
att eventuella ersättningar såsom OB, övertid mm. erläggs av respektive arbetsplats.
Bakgrund
Under 2008 har 258 gymnasieungdomar haft feriearbete via Gällivare kommun. Totalt
sökte 384 ungdomar arbete.
Fördelningen av tilldelade platser 2008:
Kommunala verksamheter
Föreningar
Företag
Summa:

|
|

|
|

|
|

163
59
36
258

63 %
23 %
14 %

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 24 (35)

2009-02-24
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
Fram till 2008 har förvaltningar och föreningar fått hela lönekostnaden betald via budget för feriearbeten. Företag har fått bidrag med 50 % av lönekostnaden baserat på de
kommunala lönerna.
Under åren har antal ferieungdomar minskat på grund av att löner höjts och budgeten
varit oförändrad. För att få ut fler ungdomar i arbete krävs en förändring. Förändring
kan vara t.ex.förändrad fördelning av platser eller förändrad fördelning av lönekostnader.
Alt. 1
Genom att förändra fördelningen av platser så att företagen får fler platser får fler ungdomar arbete. Detta eftersom företagen betalar 50 % av lönen till ungdomarna och endast 50 % av lönekostnaden belastar kontot för feriearbeten.
Alt. 2
Ett annat alternativ för att kunna ge fler ungdomar arbete är att förändra fördelning av
lönekostnader, genom att t.ex. förvaltningar och föreningar betalar en viss del av lönen
själva och att företagen får mindre del bidrag. En stor risk med detta är att det troligtvis
skulle bidra till att de inte kan ta emot ungdomar, eller att de kan ta emot färre ungdomar.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag på förändrad fördelning enligt alternativ 1, innebär inte att kommunens kostnader blir högre för ferieungdomar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Om antal platser till företag ökar, får något fler ungdomar arbete eftersom företagen
betalar 50 % av lönekostnaderna själva.
Förslag till beslut
att i Ferieverksamheten erbjuda sysselsättning för gymnasieelever,
att plats tilldelas i första hand, de ungdomar som inte tidigare haft feriearbete ,
att fördelningen av platser blir 50 % till kommunala arbetsplatser 25 % till föreningar
för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av uppdrag som föreningar kan ha
avtal med företag om samt 25 % till privata företag,
att platser som inte nyttjas av företag eller föreningar, går till kommunala arbetsplatser,
att föreningar erhåller bidrag för lönekostnaden motsvarande kommunens ferielöneavtal. Bidrag lämnas inte för eventuella övriga ersättningar såsom OB, övertid mm,
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att 50 % av lönekostnaden (exklusive ersättningar som OB, övertid mm), baserat på
kommunens ferielöner, lämnas till företagare som tar emot av kommunen anvisade ferieungdomar,
att lönenivåerna är samma inom alla arbetsplatser inom Gällivare kommun,
att eventuella ersättningar såsom OB, övertid mm. erläggs av respektive arbetsplats.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse.
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SoT/2008:216
§ 29
Avfallsplan och renhållningsordning för Gällivare kommun
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att redovisa förslaget till avfallsplan och renhållningsordning hos kommunstyrelsen..
Bakgrund
Arbetet med revidering av avfallsplan och renhållningsordning för Gällivare kommun
har tidigare redovisats i service- och tekniknämnden. Innan det omfattande arbetet med
att utarbeta förslag avseende taxor påbörjas, finns ett behov att ytterligare diskutera de
förslag som förvaltningen presenterar.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att service- och tekniknämndens beredning begär att hos kommunstyrelsen få tid att
redovisa förslaget till avfallsplan och renhållningsordning.
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SoT/2008:269
§ 30
Ansökan om bidrag för verksamheten Vänner utan gränser
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att bevilja Vänner utan gränser ett bidrag med 15 000 kronor under förutsättning att de
uppfyller kravet på förening,
att ordföranden i service- och tekniknämnden ges delegation att fatta beslut i ärendet
efter komplettering enligt ovan,
att bidraget ska tas från ansvar 12734, verksamhet 601 och aktivitet 311.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har vid sammanträde 11 november 2008, § 163 behandlat
rubricerad ansökan om verksamhetsbidrag. Eftersom Vänner utan gränser är ett nätverk
för vuxna och inte en förening och den omständigheten att kommunstyrelsen tidigare år
beviljat föreningen bidrag beslutade service- och tekniknämnden att överlåta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 10 januari 2009, § 13, beslutat att service- och tekniknämnden ska pröva begäran inom den egna ramen.
Ekonomiska konsekvenser
Beviljas ärendet ska bidraget rymmas i den ram som finns avsatt för föreningsaktiviteter
för barn- och ungdomar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beviljas bidraget minskar utrymmet för bidrag till barn och unga.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att avslå ansökan om verksamhetsbidrag för 2009 till nätverket Vänner utan gränser.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Vänner utan gränser.
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SoT/2009:48
§ 31
Ansökan om aktivitetsbidrag från Norra Norrbottens Kennelklubb
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att avslå ansökan då föreningen ej uppfyller bidragskriterierna inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden.
Bakgrund
Norra Norrbottens Kennelklubb anhåller i rubricerat ärende om aktivitetsbidrag för sin
verksamhet och i huvudsak till sitt arrangemang Midnattssolsutställningen 27-28 juni.
Ekonomiska konsekvenser
Föreningen har ej preciserat något bidragsbelopp.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Arrangemanget Midnattssolsutställningen lockar många besökare även bland barn och
ungdom.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta
att avslå ansökan då föreningen ej uppfyller bidragskriterierna inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Norra Norrbottens Kennelklubb.
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SoT/2009:9
§ 32
Information om framtidsfrågor
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschef Ingamaj Backman berättade om strategidagarna och visade den information som förvaltningen presenterade där. Följande avsnitt behandlades;
- Organisation
- Verksamhet
- Personal
- Framtidsfrågor
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SoT/2009:8
§ 33
Service- och tekniknämnden frågar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden ställer frågor om sin verksamhet;
-
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Gymnastikskolans gymnastiklokal, vad händer om de stänger skolan? Gymnastiklokalen blir kvar.
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SoT/2009:57
§ 34
Studiebesök i Skellefteå den 5 mars
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att de som är intresserade att åka på studiebesök till Skellefteå meddelar sekreteraren
omgående.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 10 november 2008 § 262 i ärendet ”Översyn av växelfunktion” beslutat att kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens ledamot från
Norrbottens Sjukvårdsparti tillsammans med service- och tekniknämnden gör studiebesök hos Skellefteå kommuns växel- receptionsfunktion.
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SoT/2008:584
§ 35
Förslag på yttrande över inkommen motion, om utredning av upprustning av Nilivaara-Skaulovägen.
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ovanstående får utgöra svar på motionen.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionärerna framför synpunkter Nilivaara - Skaulovägen, som i motionen sägs vara smal, backig och kurvig, och
långt ifrån trafiksäker. Motionärerna säger även att trafiken har ökat på denna väg, eftersom
många boende i Nilivaara och Vettasjärvi numera handlar i Skaulo efter det att butiken i
Nilivaara lagds ner. Det är även viktigt att upprusta vägen med tanke på de företag som
bedriver olika former av verksamhet och turism inom östra delen av vår kommun. Motionären föreslår att Service- och teknikförvaltningen gör en utredning om upprustning av ovanstående väg.
Det förslag som motionärerna framför är positivt för både kommunens befolkning och företagare men också för besökare till kommunen.
Service och teknikförvaltningen har år 2006 låtit Vägverket göra en åtgärdsinventering på
Skaulo - Nilivaaravägen. Enligt denna inventering skulle en upprustning kosta 1 802 000 kr.
(2006-års prisbild).
Ekonomiska konsekvenser
Service och teknikförvaltningens förslag till yttrande har i nuläget inga ekonomiska konsekvenser för service- och tekniknämnden. Skulle förslaget om upprustning av Skaulo — Nilivaaravägen bli aktuellt kan nämnden få vidkännas vissa kostnader. Och då kommer medel
för detta äskas till 2010- års inv.budget och behandlas igen av service- och tekniknämnden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget är positivt för barn och ungdomar. Tillgång till bra väg med god tillgänglighet är
bra för alla.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att ovanstående få r utgöra svar på motionen.
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Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Yttrande från service- och teknikförvaltningen.
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SoT/2008:73
§ 36
Delegation avseende antagande av entreprenör, höjdfordon Räddningstjänsten
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att ordförande i service- och tekniknämnden ges delegation att besluta i upphandlingsärendet avseende entreprenör för leverans av höjdfordon till Räddningstjänsten.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har infordrat anbud avseende leverans av höjdfordon
till Räddningstjänsten. Anbud har inkommit med utvärderingen av dessa är inte färdig.
För att inte förskjuta leveranstidpunkten är det viktigt att upphandlingen kan ske snarast.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att ordförande i service- och tekniknämnden ges delegation att besluta i upphandlingsärendet avseende entreprenör för leverans av höjdfordon till Räddningstjänsten.
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SoT/2009:10
§ 37
Kurser/Konferenser/Återkoppling
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Bakgrund
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till Temadag – Aktuella fritidsfrågor den 18
mars 2009 på Studio Acusticum i Piteå. Sista anmälningsdag är 3 mars 2009. Konferensavgift 750 kr/deltagare.
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till Kommunallagen – har ändrats igen! Onsdagen den 25 mars 2009 på Hotell Nordkalotten i Luleå. Kursledare Axel Danielsson. Sista anmälningsdag 6 mars 2009. Konferensavgift 1.400 kr/deltagare.
Svensk Förening För Folkhälsoarbete inbjuder till Folkhälsa är politik 2009 den
10-11 mars 2009 på Malmfältens folkhögskola i Kiruna. Konferensavgift 0 kr.
Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier/Fritidsvetarna och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland inbjuder till kunskapsresa, Tema: Kultur och fritid i Finland den 18-20 mars 2009. Konferensavgift 7.600 kr.
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till Diskrimineringslagarna och kommunerna
den 5 mars 2009 i Luleå. Konferensavgift 1.800 kr.
Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till Konferens om introducering av radiokommunikationssystemet RAKEL i Norrbotten den 25 mars 2009 i Luleå. Konferensen är
kostnadsfri.
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