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SoT/2012:402 -179
§ 104
Information om larmcentralen och räddningstjänsten
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 9 september § 84, beslutades att
bjuda in räddningschef Robert Svanberg och säkerhetssamordnare Andreas Larsson till
nämndens sammanträde den 7 oktober 2014, för information om larmcentralen.
Då säkerhetssamordnare Andreas Larsson inte hade möjlighet att närvara vid nämndens
sammanträde den 7 oktober, inbjöds han istället till service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 september, där han informerade om digitala larmsystem och utredning av servicecentralen, § 48.
Räddningschef Robert Svanberg informera om pågående verksamhet.
Informationen pågår mellan kl. 08.45-09.25.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2014-09-09 § 84.
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SoT/2014:275 -141
§ 105
Information om Face of Gällivare
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 september 2014
§ 54 beslutades att bjuda in utvecklingssekreterare Bernt Wennström till service- och
tekniknämndens sammanträde den 7 oktober för information om Face of Gällivare.
Utvecklingssekreterare Bernt Wennström informerar om:
- Sammansättningen i projektet, där styrgruppen består av deltagare från Gällivare
kommun, LKAB, Boliden, Norrbottens läns landsting, Sparbanken Nord och
företagsbolagen.
- Projekttiden är 2013-2016.
- Referensgrupp bestående av 20-30 medborgare.
- Projektet fångar upp idéer och lyfter dessa i relation till strategisk inriktning. Lyfta det
som är bra och göra gott.
- Syftet är att öka trivseln hos medborgarna genom att arbeta utifrån fyra värdegrunder:
trygghet, gemenskap, medmänsklighet, alla människors lika värde.
- Arbetsprocessen är uppdelad i tre områden: skolor, arbetsplatser, fritid/allmänhet.
- Strategiska inriktningen är att jobba med att få ungdomar att göra gott.
Informationen pågår mellan kl. 09.35-09.55.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2014-09-23 § 54.
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SoT/2014:8 -212
§ 106
Översiktsplanen
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 22 januari 2013 § 9 beslutades att
översiktsplanen blir en stående punkt vid nämndens sammanträden.
Utvecklingssekreterare Bernt Wennström informerar om:
- Översiktsplanen har varit ute på granskning och synpunkter har samlats in. Planen
ska nu upp till kommunfullmäktige.
Informationen pågår mellan kl. 09.25-09.35.
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SoT/2014:273 -012
§ 107
Delårsrapport
Service- och tekniknämnden beslutar
att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse januari – augusti tillförs ärende
delårsrapport 2014 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Bakgrund
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller viktiga
händelser, driftsanalys, investeringsredovisning och framtidsperspektiv & utvecklingsområden. Till delårsrapporten sammanfattas även service- och tekniknämndens måluppfyllelse utifrån det tagna styrkortet som är en del av kommunens målstyrningsmodell,
Balanserad styrning.
Ekonom Sofia Ekström föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 10.15–10.45.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse januari – augusti tillförs ärende
delårsrapport 2014 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens delårsbokslut 2014 uppdelade i
- Service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse januari – augusti till delårsrapport
2014.
- Service- och tekniknämndens fördjupade måluppfyllelse januari – augusti 2014.
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SoT/2014:274 -012
§ 108
Uppföljning internkontroll för 1 januari-31 augusti 2014
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna uppföljning av service- och tekniknämndens internkontrollplan 2014,
att lämna delegation till ordföranden att godkänna eventuella ändringar i internkontrollplanen.
Bakgrund
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen
arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Service- och tekniknämnden har upprättat internkontrollplan för 2014 som omfattar
uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och program, ekonomisk
uppföljning och uppföljning av nämndens ärenden.
Uppföljning av intern kontroll omfattar delåret 1 januari till 31 augusti.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
att godkänna uppföljning av service- och tekniknämndens internkontrollplan 2014.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2014-2016.
2. Uppföljning av intern kontroll och för avvikelserapportering till styrelse och nämnd.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-09-23 § 50.
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Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
att godkänna uppföljning av service- och tekniknämndens internkontrollplan 2014,
att lämna delegation till ordföranden att godkänna eventuella ändringar i internkontrollplanen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.
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SoT/2014:272 -456
§ 109
Upphandling - drift och skötsel av återvinnings- och miljöstationer på landsbygden
i Gällivare kommun. Ramavtal
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta anbud från Grönberga Gård på del A-E samt anbud från Jessica Cidrén på del
F avseende drift och skötsel av återvinnings- och miljöstationer på landsbygden i
Gällivare kommun, samt att ramavtal tecknas för perioden
2015-01-01--2016-12-31 med option på ett år under förutsättning att överprövning
inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder
enligt LOU.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Nuvarande avtal med Jessica Cidrén och Grönberga Gård avseende drift och skötsel
av återvinningsstationer på landsbygden löper ut 2014-12-31 varför inköpsfunktionen
i samråd med service- och teknikförvaltningen har infordrat anbud för en ny avtalsperiod om två år med option på ett år enligt förfrågningsunderlag daterad
2014-05-27.
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har genomförts
som en förenklad upphandling.
Anbud har inkommit från:
1. Jessica Cidrén, Skaulo.
2. Grönberga Gård, Ullatti.
Sammanställning av anbuden enligt beslutsunderlag - Sammanställning
2014-09-15.
Efter genomförd anbudsutvärdering framstod anbud från Grönberga Gård med det
lägsta priset på del A-E samt anbud från Jessica Cidrén på del F.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 500 tkr per år och påverkar beställande
avdelnings driftbudget.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Upphandlingen innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Centrala inköpsfunktionen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att anta anbud från Grönberga Gård på del A-E samt anbud från Jessica Cidrén på del
F avseende drift och skötsel av återvinnings- och miljöstationer på landsbygden i
Gällivare kommun, samt att ramavtal tecknas för perioden
2015-01-01--2016-12-31 med option på ett år under förutsättning att överprövning
inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder
enligt LOU.
Beslutsunderlag
l. Sammanställning 2014-09-15.
2. Kvalificering/Utvärdering 2014-09-09.
3. Förfrågningsunderlag/AF 2014-06-02.
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SoT/2014:278 -050
§ 110
Upphandling tömning och transport av fraktioner från återvinningsstationer på
landsbygden till Kavahedens avfallsanläggning. Ramavtal
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta anbud från BDX Miljö AB avseende tömning och transport av fraktioner
från återvinningscentralerna på landsbygden till Kavahedens avfallsanläggning mot
avrop samt att ramavtal tecknas för perioden 2015-01-01--2016-12-31 med option
på ett år under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att
förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt LOU.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Nuvarande avtal med BDX Miljö AB avseende tömning och transport av fraktioner
från återvinningscentralerna på landsbygden till Kavahedens avfallsanläggning mot
avrop löper ut 2014-12-31, varför inköpsfunktionen i samråd med service- och
teknikförvaltningen har infordrat anbud för en ny avtalsperiod om två år med option
på ett år enligt förfrågningsunderlag daterad 2014-05-27.
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har genomförts
som en förenklad upphandling.
Anbud har inkommit från:
1. BDX Miljö AB, Gällivare.
Sammanställning av anbuden enligt beslutsunderlag – sammanställning
2014-09-11.
Efter genomförd anbudsutvärdering framstod anbud från BDX Miljö som enda
anbud.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna per ton ligger på samma nivå som vid förra upphandlingen och
påverkar beställande avdelnings driftbudget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Upphandlingen innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Centrala inköpsfunktionen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att anta anbud från BDX Miljö AB avseende tömning och transport av fraktioner
från återvinningscentralerna på landsbygden till Kavahedens avfallsanläggning mot
avrop samt att ramavtal tecknas för perioden 2015-01-01--2016-12-31 med option
på ett år under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att
förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt LOU.
Beslutsunderlag
1. Sammanställning 2014-09-11.
2. Kvalificering/Utvärdering 2014-09-11.
3. Förfrågningsunderlag 2014-05-27.
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SoT/2014:1 -001
§ 111
Delgivningar
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Bakgrund
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet.
1.
SOT 2014:12
452
Miljö- och byggförvaltningen augusti 2014 – Beslut om beviljande av befrielse från
kommunal avfallshämtning från fastigheten Nattavaara 19:9. Beslut om godkännande av
kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning för fastigheten Leipojärvi 1:24,
tömning var fjärde vecka.
2.
SOT 2014:265
026
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen 2014-09-03 – Skrivelse från fritidsgården
Stacken om begäran om åtgärder för att komma tillrätta med vattenskador i fastigheten.
3.
SOT 2014:264
026
Brandmännens riksförbund september 2014 – Skrivelse till Länsstyrelsen i Norrbotten
med begäran om tillsyn av räddningstjänsten i Gällivare kommun.
4.
SOT 2014:277
452
Miljö- och byggförvaltningen 2014-09-09 – Delegationsbeslut om befrielse från
sophämtning fram till och med år 2024 på fastigheten Sammakko 9:14, Gällivare
kommun.
5.
SOT 2014:276
452
Miljö- och byggförvaltningen 2014-09-09 – Delegationsbeslut om befrielse från
sophämtning fram till och med år 2024 på fastigheten Gällivare 2:38 i Gällivare
kommun.
6.
SOT 2014:286
752
Referensgrupp för projektering nytt boende inom socialstöd 2014-08-15 – Kravspecifikation för planering av bostad med särskild service för vuxna inom socialstöd till
psykiskt funktionsnedsatta, handikappomsorgen, Gällivare kommun.
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7.
SOT 2014:285
106
Gällivare sportklubb 2014-07-15 – Information, nyttjande av anläggningar och
investeringar samt utvecklat samarbete.
8.
SOT 2014:289
012
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 147 – Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015.
9.
SOT 2014:9
012
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 148 – Ärendeuppföljningsmall kommunstyrelsen.
10.
SOT 2014:288
432
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 149 – Anhållan om medverkan i och medfinansiering
av restaureringsåtgärder i flottrensade och dikade vattendrag i Norrbottens län.
11.
SOT 2014:248
049
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 155 – Äskande av extra anslag för drift av ishallen i
Malmberget.
12.
SOT 2014:290
022
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 156 – Risk- och säkerhetssamordnarens organisatoriska placering och arbete.
13.
SOT 2014:291
299
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 157 – Genomförandestrategi program verksamhetslokaler.
Protokoll har inkommit från
Kommunala pensionärsrådets sammanträde 2014-08-29.
Rådet för funktionshinderfrågor 2014-09-23.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
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SoT/2014:2 -002
§ 112
Delegationsbeslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
Bakgrund
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden.
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträde.
CENTRALA INKÖPSFUNKTIONEN
Anbud har antagits gällande
Datum
2014-09-02

Objekt
Upphandling – utförande av parkeringsövervakning inom Gällivare
kommuns tätort. Ramavtal 2014-10-01–2016-09-30.
Entreprenör: Nord Security Bevakning, Kalix.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
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SoT/2014:194 -451
§ 113
Riktlinjer/rutiner skrotbilar
Service- och tekniknämnden beslutar
att hänskjuta ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde den 4 november
2014.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram riktlinjer/rutiner skrotbilar.
Vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 september 2014
§ 51, informerade Anders Segerlund, avtalssamordnare, om rutiner för skrotbilar.
Yrkande
Mats Rantapää (a) yrkar
att hänskjuta ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde den 4 november
2014.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.
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SoT/2014:4 -301
§ 114
Förvaltningschefen informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att förvaltningschef Joakim Svensson till sammanträdet den 4 november, återkopplar till
nämnden på vilket sätt servicen förbättrats för medborgarna och hur tryggheten ökat för
medarbetarna efter nybyggnation av entrén.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 9 september 2014, beslutades att
uppdra åt förvaltningschef Joakim Svensson att till sammanträdet den 7 oktober 2014
återkoppla till nämnden på vilket sätt servicen förbättrats för medborgarna och hur
tryggheten ökat för medarbetarna efter nybyggnation av entrén.
Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om:
- Att utvärdering av styrkort pågår.
- Pågående satsningar.
- Detaljbudget.
- Psykosocial arbetsmiljöundersökning.
- Att service- och teknikförvaltningen fått 3 mkr för avveckling av fastigheter.
Informationen pågår mellan kl. 10.50–11.05.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2014-09-09 § 84.
Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
att förvaltningschef Joakim Svensson till sammanträdet den 4 november, återkopplar till
nämnden på vilket sätt servicen förbättrats för medborgarna och hur tryggheten ökat för
medarbetarna efter nybyggnation av entrén.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.
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SoT/2014:5 -009
§ 115
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt vid nämndens sammanträden kan nämndens ledamöter ställa frågor till förvaltningschefen.
Margareta Pohjanen (s):
Varje år gräver man upp vägen på Norra Kungsallén p.g.a. VA och gräver sedan igen
och asfalterar. Måste man asfaltera efteråt?
Frank Öqvist meddelar att asfalteringen görs beroende på att det inkommer klagomål.
Önskemål om att man på grönområdet nedanför Norra Kungsallén röjer sly.
Lena Israelsson (s):
Förslag om att delge medborgarna om vad som ska göras på gata/park varje år.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 187 (191)
2014-10-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2014:6 -100
§ 116
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen angående samhällsomvandlingen och projektet ”Nya Gällivare”.
Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om:
- Att det pågår förhandlingar med LKAB om ersättningsnivåer, mark, verksamhetslokaler m.m.
- Rekrytering av projektchef till samhällsbyggnadsförvaltningen pågår.
- Detaljplaner.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 188 (191)
2014-10-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2014:7 -104
§ 117
Kommunala råden informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde informerar ledamöter från de kommunala råden om
ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 9 september 2014, beslutades att
Benny Ringvall vid sammanträdet den 7 oktober återkopplar från kommunala
pensionärsrådets sammanträde den 29 augusti 2014.
Benny Ringvall informerar från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 29
augusti 2014 om:
- Parkeringstillstånd för begränsad tid.
- Försköning av Gällivare kommun under sommaren 2014.
Margareta Pohjanen har varit på Rådet för funktionshindersfrågor och informerar om:
- Service- och teknikförvaltningen har varit och informerat om tillgänglighet i
fastigheter.
- Förändringar i färdtjänsten.
- Utredning om kött fri måndag.
- Sett hur det fungerar i den nybyggda receptionen.
- Införa en tillgänglighetsdag den 4 november.
- Handikapparkeringar vid Guldet.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2014-09-09 § 94.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 189 (191)
2014-10-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2014:9 -012
§ 118
Ärendeuppföljningslista
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Bakgrund
Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid nämndens sammanträden.
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 9 september 2014, beslutades det att
lyfta in ärendena bowlinghallen och skylt närradion till ärendeuppföljningslistan.
Verksamhetsledare Thomas Regemalm föredrar service- och teknikförvaltningens
ärendeuppföljning.
Informationen pågår mellan kl. 13.00–13.25.
Beslutsunderlag
1. Ärendeuppföljningslista.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2014-09-09 § 98.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 190 (191)
2014-10-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2014:170 -865
§ 119
Motion av Katinka S Apelqvist (v), Henrik Lehtipalo (v), Ann-Christin Lehtipalo
(v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) - Vägg
för graffitimålning
Service- och tekniknämnden beslutar
att hänskjuta ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde den 4 november, då
ärendet inte är färdigberett.
Bakgrund
Motion har inkommit från vänsterpartiet om att service- och tekniknämnden får i
uppdrag att utreda lämplig plats samt anordna en graffittivägg.
Vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 augusti 2014
beslutades det att hänskjuta ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde den
7 oktober 2014.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-09-23 § 53.
Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
att hänskjuta ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde den 4 november, då
ärendet inte är färdigberett.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 191 (191)
2014-10-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2014:10 - 027
§ 120
Kurser/konferenser/återkoppling
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Anmälda kurser till dagens sammanträde.
1. Sveriges kommuner och landsting inbjuder till workshop 20 – Medfinansiering av
infrastruktur.
Tid och plats: Den 20 november 2014, Stockholm.
Kostnad: 1 200 kronor/person.
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