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SoT/2015:2 -001
§ 20
Delgivningar
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Bakgrund
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet.
1.
Cirkulär 14:46
Sveriges kommuner och landsting 2014-12-19 – Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.
2.
SoT 2014:399/102
Kommunfullmäktige 2014-12-08 § 174 – Val av service- och tekniknämnd 2015-2018.
3.
SoT 2015:9/842
Utvecklingsenheten 2014-12-23 – Delegationsbeslut beviljad ansökan om stöd till ny
fiskeguide för Gällivare kommun.
4.
SoT 2015:15/455
Miljö- och byggförvaltningen 2015-01-16 – Omklassning av koderna för Kavahedens
avfallsanläggning enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).
5.
SoT 2015:31/007
Gällivare kommuns revisorer 2015-01-21 – Slutdokument styrelsens och nämndernas
ansvarsutövande 2014.
6.
SoT 2015:37/823
Dundret Sweden AB 2015-01-19 – Elkostnader för snöproduktion.
7.
SoT 2015:48/170
Räddningstjänsten 2015-02-04 – Årsuppföljning 2014 – kommunernas uppgifter enligt
lagen om skydd mot olyckor (LSO).
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8.
SoT 2014:355/214
Räddningstjänstens 2015-01-20 – Synpunkter på förslag ny/ändrad detaljplan för
Läkaren 1.
Service- och teknikförvaltningens teknikavdelning 2015-11-27 – Yttrande Läkaren 1.
9.
SoT 2014:140/730
Kommunfullmäktige 2015-01-26 § 4 – Strukturen för framtidens äldreomsorg.
10.
SoT 2014:96/805
Kommunfullmäktige 2015-01-26 § 5 – Kommunalt lönebidrag till föreningar.
11.
SoT 2015:43/106
Statens haverikommission 2015-01-29 – Kommunernas skyldighet att underrätta Statens
haverikommission om inträffade olyckor och tillbud.
12.
SoT 2015:57/022
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 § 4 – Rekrytering av förvaltningschef
service- och teknikförvaltningen.
13.
SoT 2015:44/291
Ullatti IF 2015-01-31 – Skrivelse angående skolbyggnaden i Ullatti.
14.
SoT 2014:360/041
Service- och teknikförvaltningen 2015-02-03 – Intern prislista.
15.
SoT 2015:55/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-02-03 – Delegationsbeslut gällande ansökan om
befrielse från sophämtning på fastigheten Soutujärvi 16:25.
16.
SoT 2015:54/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-02-04 – Delegationsbeslut gällande ansökan om
befrielse från sophämtning på fastigheten Dundret 5:16.
17.
SoT 2015:58/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-02-04 – Delegationsbeslut gällande anmälan om
kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning på fastigheten Gällivare 11:71.
18.
2015-02-03
Meddelande från Boverket att radonbidraget har avvecklats.
19.
SoT 2014:264/026
Arbetsmiljöverket 2015-02-09 – Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen
avseende Räddningstjänsten.
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Protokoll har inkommit från
Ungdomsrådets sammanträde 2014-10-15
Ungdomsrådets sammanträde 2014-11-25
Ungdomsrådets sammanträde 2014-12-17
Rådet för funktionshindersfrågor 2014-12-16.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
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SoT/2015:3 -002
§ 21
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 sammanträdet.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Ordförande för service- och tekniknämnden, Britt-Marie Wiklund har i enlighet med
delegationsordning gällande brådskande ärenden, fattat beslut
Datum
Objekt
2015-01-23 Upphandling serviceavtal brand- och inbrottslarmsanläggningar
ramavtal.
Entreprenör: Securitas Sverige AB, Gällivare.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
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SoT/2015:38 -041
§ 22
Årsredovisning 2014
Service- och tekniknämnen beslutar
att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning
2014 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att enligt förslag få överföra medel för driftprojekt om 79 tkr,
att enligt förslag få kompletteringsbudgetera med 61 035 tkr av skatteverksamheternas
investeringsbudget till 2015,
att enligt förslag få kompletteringsbudgetera med 19 131 tkr av affärsverksamheternas
investeringsbudget till 2015.
Bakgrund
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag,
årets viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys, framtidsperspektiv& utvecklingsområden. Årligen sammanfattas även service- och tekniknämndens måluppfyllelse
utifrån den tagna verksamhetsplanen som är en del av kommunens målstyrningsmodell.
Service- och tekniknämndens årsredovisning (bokslut) avseende driftbudget 2014 uppvisar ett överskott på 595 tkr.
Service- och tekniknämnden begär att få överföra medel för driftprojekt om 79 tkr.
Service- och tekniknämnden begär att få kompletteringsbudgetera med 61 035 tkr av
skatteverksamheternas investeringsbudget till 2015.
Service- och tekniknämnden begär att få kompletteringsbudgetera med 19 131 tkr av
affärsverksamheternas investeringsbudget till 2015.
Verksamhetsutvecklare Yasmine Kristiansen och ekonom Kashif Chohan föredrar
ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 09.30-10.20 + 10.45–11.15.
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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 tillförs ärende Årsredovisning
2014 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att enligt förslag få överföra medel för driftprojekt om 79 tkr,
att enligt förslag få kompletteringsbudgetera med 61 035 tkr av skatteverksamheternas
investeringsbudget till 2015,
att enligt förslag få kompletteringsbudgetera med 19 131 tkr av affärsverksamheternas
investeringsbudget till 2015.
Beslutsunderlag
Service- och tekniknämndens årsredovisning 2014 uppdelad i:
1. Service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse 2014.
2. Service- och tekniknämnden fördjupade måluppfyllelse 2014.
3. Skatteverksamheter bokslut 2014.
4. Affärsverksamheter bokslut 2014.
5. Överföring av driftprojekt 2014 till 2015.
6. Skatteverksamheternas kompletteringsbudget 2014 till 2015.
7. Affärsverksamheternas kompletteringsbudget 2014 till 2015.
8. Verksamhetsmått/nyckeltal skatteverksamheter.
9. Verksamhetsmått/nyckeltal affärsverksamheter.
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SoT/2015:40 -040
§ 23
Uppföljning internkontroll 1 augusti - 31 december 2014
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna uppföljning av service- och tekniknämndens internkontrollplan 2014.
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, uppföljning av nämndens ärenden samt uppföljning av riskbedömning i
verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 31 augusti till 31 december.
Yasmine Kristiansen, verksamhetsutvecklare föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 11.20–11.30.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna uppföljning av service- och tekniknämndens internkontrollplan 2014.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2014.
2. Uppföljning av service- och tekniknämndens internkontroll 2014.
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SoT/2015:1 -301
§ 24
Förvaltningschefen informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor
för service- och teknikförvaltningen.
Michael Gustafsson, tf. förvaltningschef informerar om:
- Ritsem.
- Snöröjning.
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SoT/2015:13 -618
§ 25
Feriearbeten 2015
Service- och tekniknämnden beslutar
att inom budgetram erbjuda feriearbete till gymnasieelever samt elever i årskurs 9,
att plats tilldelas, till ungdomar där social förtur beviljas via socialförvaltningen eller
försörjningsenheten, enligt de rutiner som gäller för förtursansökan feriearbeten,
att plats tilldelas i första hand de gymnasieungdomar som inte tidigare haft feriearbete
och i andra hand övriga gymnasieungdomar samt elever i årskurs 9,
att fördelningen av platser blir 50 % till kommunala arbetsplatser 25 % till privata företag och 25 % till föreningar för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av uppdrag som föreningar kan ha avtal med företag om,
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 baserat på kommunens ferielöner lämnas till företagare som
tar emot av kommunen anvisade ferieungdomar (exklusive ersättningar som OB, övertid
mm),
att eventuella ersättningar såsom OB, övertid m.m., betalas av respektive arbetsplats.
Bakgrund
För 2014 var förslag på fördelning av platser 50 % till kommunala arbetsplatser 25 %
till privata företag och 25 % till föreningar för arbete i föreningsverksamhet, inte för
utförande av uppdrag som föreningar kan ha avtal med företag om. I beslutet ingick
även att platser som inte nyttjas av företag eller föreningar skulle tilldelas kommunala
verksamheter. 2014 har föreningar och företag fått det antal platser som de sökt.
Under 2014 sökte 317 ungdomar feriearbete (134 flickor och 183 pojkar). Av dessa
tackade 263 ungdomar ja till feriearbete utifrån det erbjudande de fick.
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Utfall av fördelning tilldelade platser 2014:
Kommunala verksamheter
Föreningar
Företag
Summa:

150
79
34
263

57 %
30 %
13 %

Ekonomiska konsekvenser
Tilldelning av platser sker inom budgetram för feriearbete.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Feriearbete innebär att ungdomar får introduktion i arbetslivet och är också viktigt för
att ungdomarna har möjlighet att få meningsfylld sysselsättning under sommarledigheten.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att inom budgetram erbjuda feriearbete till gymnasieelever samt elever i årskurs 9,
att plats tilldelas, till ungdomar där social förtur beviljas via socialförvaltningen eller
försörjningsenheten, enligt de rutiner som gäller för förtursansökan feriearbeten,
att plats tilldelas i första hand de gymnasieungdomar som inte tidigare haft feriearbete
och i andra hand övriga gymnasieungdomar samt elever i årskurs 9,
att fördelningen av platser blir 50 % till kommunala arbetsplatser 25 % till privata företag och 25 % till föreningar för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av uppdrag som föreningar kan ha avtal med företag om,
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 baserat på kommunens ferielöner lämnas till företagare som
tar emot av kommunen anvisade ferieungdomar (exklusive ersättningar som OB, övertid
mm),
att eventuella ersättningar såsom OB, övertid m.m., betalas av respektive arbetsplats.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-03 § 4.
|
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SoT/2014:105 -450
§ 26
Revidering av Gällivare kommuns avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att godta upprättad sammanställning av avfallsplanens måluppfyllelse,
att anta förslaget om utförande av uppdraget med att revidera avfallsplanen med tillhörande renhållningsföreskrifter, den så kallade renhållningsordningen, för Gällivare
kommun.
Bakgrund
Gällivare kommuns avfallsplan och renhållningsföreskrifterna som ingår i den s.k. renhållningsordningen reviderades 2010-11-15. I denna avfallsplan finns avfallsmål som
har väglett kommunens avfallshantering i sitt arbete. I bifogat dokument redogörs
måluppfyllelsen för den nu gällande avfallsplanen. Enligt miljöbalkens krav så ska avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.
Förslag till beslut till kommunfullmäktige har tagits på service- och tekniknämndens
sammanträde 2014-06-10 § 63, men ärendet har återremitterats från kommunstyrelsens
arbetsutskotts beredning för komplettering och aktualiseras därför vid dagens sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Revideringen i sig leder inte till några nämndvärda ekonomiska konsekvenser. De
ekonomiska konsekvenserna uppkommer då åtgärderna som vidtas för att uppfylla avfallsplanen utförs.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En avfallsplan är nödvändig för att minska negativa konsekvenser för att barn och ungdomar genom åtgärdsmål som ska leda till en hållbar miljö att leva i.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 51 (72)

2015-02-17
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att godta upprättad sammanställning av avfallsplanens måluppfyllelse,
att anta förslaget om utförande av uppdraget med att revidera avfallsplanen med tillhörande renhållningsföreskrifter, den så kallade renhållningsordningen, för Gällivare
kommun.
Beslutsunderlag
1. Måluppfyllelse år 2013 av tidsangivna åtgärder i avfallsplan från år 2010.
2. Gällivare Kommuns renhållningsordning, avfallsplan och föreskrifter om
avfallshantering.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2014-06-10 § 63.
4. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-03 § 5.
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SoT/2015:18 -455
§ 27
Sammanslagning av VA-verk i byarna Dokkas och Leipojärvi
Service- och tekniknämnden beslutar
att bjuda in planerare avfall/VA, Lars Dyrlind till service- och tekniknämndens sammanträde den 17 mars 2015 för information om VA-investeringsplan, innan beslut fattas
i ärendet.
Bakgrund
I byarna Dokkas (181 personer) och Leipojärvi (115 personer), Gällivare kommun,
finns idag ett avloppsreningsverk och ett vattenverk i respektive by. Avståndet mellan
byarna är cirka 3 km. Verken byggdes i huvudsak på 1970/1980-talet och dimensionerades då för en folkmängd betydligt större än vad som är fallet idag. Detta innebär att
verken har viss överkapacitet. Detta tillsammans med höga driftskostnader och driftens
arbete vid vattenverk och reningsverk har inneburit att Gällivare kommun vill undersöka om det är möjligt att förena VA-systemen i de båda byarna för att kunna lägga ner
ett vattenverk och reningsverk.
Utredningen visar följande resultat:
En sammanslagning av vatten- och avloppsreningsverken i Dokkas och Leipojärvi är ur
kapacitetsmässig synpunkt fullt möjlig. Vattenverken har i både Dokkas och Leipojärvi
tillräcklig kapacitet för att klara vattenförsörjningen i de båda byarna. Endast mindre
åtgärder krävs för själva distributionen ut på nätet. Det bedöms att om endast ett vattenverk ska behållas bör det vara i Leipojärvi på grund av bättre placering avseende
snöröjning och tillgänglighet i övrigt. Ytterligare en fördel är att omsättningen av
dricksvatten ökar.
För spillvattnet bedöms det utifrån nuvarande status vid avloppsreningsverken att verket
i Dokkas ska behållas, då det har ganska precis den kapacitet som krävs för att klara
spillvattenflödet från de bägge byarna. Genom att arbeta med åtgärder mot in läckage i
Dokkas bör det även gå att frigöra ytterligare kapacitet.
Den investering som krävs är cirka 11,3 Mkr för att förena de båda byarnas VA-system
med överföringsledningar i mark på cirka 3,4 km. För nollalternativet bedöms det att
den närliggande investeringen som krävs är en upprustning av reningsverket i
Leipojärvi på cirka 1,4 Mkr. Driftkostnaden för nollalternativet blir då cirka 1 Mkr/år.
Detta ska jämföras med de bedömda driftkostnaderna inklusive kapitalkostnader på
cirka 1,1 Mkr/år i det fall VA-verken i Dokkas och Leipojärvi slås ihop.
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Den stora fördelen med att slå ihop verken är att det på lång sikt endast är två verk
(avlopp och vatten) som kommer att vara i behov av upprustning och renovering. Det
blir även färre driftpunkter för personalen.
Bedömning av miljöpåverkan
Vid en sammanslagning minskar miljöpåverkan genom att en utsläppspunkt för avloppsvatten försvinner i Ala-Leipojoki, som rinner ut i Lina älv. Visserligen kommer
avloppsreningsverket i Dokkas att få ett ökat inflöde av spillvatten, då bägge byarna
ansluts, men eftersom spillvattnet då blir mer koncentrerat så kan reningen bli effektiviserad. Utsläppspunkten från Dokkas reningsverk finns i ett mindre vattendrag den så
kallade ”Dokkasbäcken” som även den leder vidare till Lina älv. Vid en sammanslagning är det endast två verk att underhålla vilket frigör ekonomiska medel till att utöka
underhållet samtidigt som en minimering av fällningskemikalieanvändningen kan ske.
Helhetsbedömningen för miljöpåverkan är att åtgärden med en sammanslagning av avloppsreningsverken ger mindre miljöbelastning som helhet och då i synnerhet med
endast en utsläppspunkt. Slutligen överensstämmer denna åtgärd även med den långsiktiga målbilden i handlingsplanen för VA år 2013-2018 som framtagits för service- och
teknikförvaltningen.
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2015-02-03 § 6 att bjuda in
planerare avfall/VA Lars Dyrlind till service- och tekniknämndens sammanträde den
17 februari 2015 för att förtydliga ärendet.
Lars Dyrlind, planerare avfall/VA föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 13.20–13.50.
Ekonomiska konsekvenser
Den ekonomiska konsekvensen i investeringar är cirka 11,3 Mkr. Åtgärden medför på
längre sikt minskade drifts- och underhållskostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Endast positiva konsekvenser, då detta beslut innebär en minskad miljöbelastning.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att en sammanslagning görs av VA-verken i Dokkas och Leipojärvi, samt
att Dokkas vattenverk och Leipojärvi avloppsreningsverk läggs ned.
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Beslutsunderlag
1. Rapport, Förstudie VA Dokkas – Leipojärvi.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-03 § 6.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Britt-Marie Wiklund (M) samt Mattias
Liinanki (MP)
att bjuda in planerare avfall/VA, Lars Dyrlind till service- och tekniknämndens sammanträde den 17 mars 2015 för information om VA-investeringsplan, innan beslut fattas
i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i
enlighet med Mats Rantapääs m.fl. förslag.
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SoT/2015:19 -455
§ 28
Sammanslagning av VA-verk i byarna Niilivaara och Markitta
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avvakta med en eventuell sammanslagning av VA-verken i Nilivaara och Markitta
till dess befolkningsunderlag och ekonomi uppnår en brytpunkt där det är försvarbart att
utföra denna åtgärd.
Bakgrund
I byarna Nilivaara (150 personer) och Markitta (64 personer), Gällivare kommun, finns
idag ett avloppsreningsverk och ett vattenverk i respektive by. Avståndet mellan byarna
är cirka 6 km. Verken i Nilivaara byggdes på 1970-talet och Markitta reningsverk i
början på 1980-talet, vilket innebär att de är i behov av upprustning. Markittas vattenverk byggdes 1995 och är i gott skick. Folkmängden i bägge byarna har minskat relativt
kraftigt under de senaste decennierna, vilket innebär att verken har viss överkapacitet.
Detta tillsammans med höga driftskostnader och driftens arbete vid vattenverk och
reningsverk har inneburit att Gällivare kommun vill undersöka om det är möjligt att
förena VA-systemen i de båda byarna, för att kunna lägga ner ett vattenverk och
reningsverk.
Utredningen visar följande resultat:
Investeringskostnaden för sammanslagningen beräknas till cirka 22 Mkr. Investeringskostnaden för att behålla VA-systemen i dess nuvarande utformning bedöms till cirka
1,0 Mkr. Driftkostnaderna inklusive kapitalkostnader bedöms till cirka 1,7 Mkr/år vid
en sammanslagning av VA-verken i Nilivaara och Markitta. Nollalternativet som innebär att driften fortsätter som tidigare med viss upprustning av reningsverket i Nilivaara
bedöms ge driftkostnader på cirka 850 000 kr/år. Med nuvarande förutsättningar
bedöms det därmed inte vara ekonomiskt försvarbart att slå samman dessa VA-verk.
Orsaken till att kostnaderna blir så höga beror på de stora investeringarna i framförallt
överföringsledningen men även för utbyggnaden av reningsverket i Markitta. Att en stor
del av dagens driftkostnader i form av el, kemikalier och slamtömning följer med vid
hopslagning har också en påtaglig betydelse. Utifrån befolkningens åldersfördelning i
de bägge byarna tyder mycket på att befolkningsmängden kommer att fortsätta minska
under de kommande åren. Förutsättningarna för kostnadsberäkningarna kan därmed
komma att förändras i framtiden, exempelvis genom att en brytpunkt uppnås när
Markittas reningsverk klarar en påkoppling av Nilivaaras spillvatten utan utbyggnad.
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Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2015-02-03 § 7 att bjuda in planerare avfall/VA Lars Dyrlind till service- och tekniknämndens sammanträde den
17 februari 2015 för att förtydliga ärendet.
Planerare avfall/VA Lars Dyrlind föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 13.00–13.20.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser är aktuella i detta ärende.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenserna är likvärdiga med dagens läge då ingen åtgärd föreslås.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avvakta med en eventuell sammanslagning av VA-verken i Nilivaara och Markitta
till dess befolkningsunderlag och ekonomi uppnår en brytpunkt där det är försvarbart att
utföra denna åtgärd.
Beslutsunderlag
1. Rapport, Förstudie VA Nilivaara - Markitta
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2015-03-02 § 7.
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SoT/2015:30 -012
§ 29
Strategidag för service- och tekniknämnden
Service- och tekniknämnden beslutar
att under år 2015-2018 införa en strategidag per år,
att årets strategidag förläggs torsdag 16 april i Sporthallen, Malmberget.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 2013-01-22 § 9, införde service- och
tekniknämnden en strategidag. Vid strategidagen fick nämnden information om planer
för service- och teknikförvaltningen.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att under år 2015-2018 införa en strategidag per år.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2013-01-22 § 9.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att under år 2015-2018 införa en strategidag per år,
att årets strategidag förläggs torsdag 16 april i Sporthallen, Malmberget.
Propositionsordning
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag.
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SoT/2015:29 -012
§ 30
Service- och tekniknämndens sammanträden
Service- och tekniknämnden beslutar
att under år 2015-2018 förlägga ett sammanträde per år på landsbygden, Gällivare
kommun.
Bakgrund
Under föregående mandatperiod har service- och tekniknämnden förlagt ett sammanträde per år utanför kommunhuset, i lokaler där enheten tillhör service- och teknikförvaltningen.
Service- och tekniknämnden har också årligen besökt och genomfört ett sammanträde
på landsbygden i någon av Gällivare kommuns byar. Att förlägga ett sammanträde på
landsbygden har varit uppskattat av både nämnden och de representanter för respektive
by som haft möjlighet att träffa nämndens ledamöter.
Ekonomiska konsekvenser
Då nämnden även tidigare förlagt sammanträden utanför kommunhuset och på landsbygden, medför det inga ytterligare kostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att nämndens ledamöter besöker och sammanträder på andra ställen än kommunhuset
kan vara positivt för barn och unga, beroende på var besöket och sammanträdet genomförs.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att under år 2015-2018 förlägga ett sammanträde per år på landsbygden, Gällivare
kommun.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2011-01-25 § 15.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-03 § 9.
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SoT/2015:45 -012
§ 31
Service- och teknikförvaltningens ärendeuppföljning
Service- och tekniknämnden beslutar
att hänskjuta ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde den 17 mars 2015,
då det vid dagens sammanträde föreligger tekniska problem.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträden informerar service- och teknikförvaltningen om pågående ärenden och status på dem.
Tf. avdelningschef Thomas Regemalm föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 14.00–14.40.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att hänskjuta ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde den 17 mars 2015,
då det vid dagens sammanträde föreligger tekniska problem.
Propositionsordning
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag.
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SoT/2014:389 -016
§ 32
Service- och tekniknämndens kris- och beredskapsplan
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta service- och tekniknämndens kris- och beredskapsplan,
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att de underliggande planerna ska vara kompletta, ska påbörjas under 2015,
att de underliggande planerna ska vara färdigställda till senast 2016.
Bakgrund
En kommuns trygghets- och säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och
aktivt arbete inom hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är
bland annat Gällivare kommuns policy för säkerhetsarbetet samt Gällivare kommunens
plan om åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Till dessa övergripande planer är det beslutat av kommunfullmäktige att samtliga
nämnder skall ha egna kris- och beredskapsplaner. Detta för att åstadkomma en effektiv
ledning och samordning av de kommunala insatserna vid extraordinär händelse.
Respektive nämnd skall fatta beslut om dessa kris- och beredskapsplaner.
Arbetet med att revidera tidigare framtagna kris- och beredskapsplaner har pågått under
en tid tillsammans med kommunens säkerhetschef och i det material som nu presenteras
finns det som krävs för att service och teknikförvaltningen ska ha grunden till ett bra
trygghets- och säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade studier, analyser och underliggande planer tas fram 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 förvaltningen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska
startas upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan medföra kostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att det finns aktuella planer som visar hur förvaltningen avser arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn och unga.
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Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden att besluta
att anta service- och tekniknämndens kris- och beredskapsplan,
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att de underliggande planerna ska vara kompletta, ska påbörjas under 2015,
att de underliggande planerna ska vara färdigställda till senast 2016.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens kris- och beredskapsplan
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SoT/2015:27 -003
§ 33
Allmänhetens frågestund
Service- och tekniknämnden beslutar
att ta bort allmänhetens frågestund från dagordningen.
Reservation
Erik Johansson (S), Mats Rantapää (S) och Margareta Pohjanen (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har vid föregående mandatperiod, som ett led i en förbättrad dialog med kommunens invånare tillhandahållit "allmänhetens frågestund" som ett
ärende vid nämndssammanträden.
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2015-02-03 § 10 att ärendet
lämnas öppet till service- och tekniknämndens sammanträde 17 februari 2015.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2012-02-21 § 12.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Britt-Marie Wiklund (M)
att ta bort allmänhetens frågestund från dagordningen.
Erik Johansson (S) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (S) och Margareta
Pohjanen (S)
att allmänhetens frågestund finns kvar på dagordningen i service- och tekniknämnden
fortsättningsvis.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis m.fl. förslag mot Erik Johanssons m.fl. förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och
tekniknämnden har beslutat i enlighet med Mattias Liinankis m.fl. förslag.
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SoT/2015:21 -009
§ 34
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträden ställer ledamöterna frågor till förvaltningschefen.
Mattias Liinanki (MP):
Nya anbud har inkommit avseende Ritsem, men kommer det att öppnas under våren
2015?
Michael Gustafsson tf.förvaltningschef informerar att före helgen borde någon typ av
besked vara klar.
Mats Rantapää (S):
Har det inkommit någon redovisning på fakturorna som Gällivare kommun ersatt MAIF
för.
Michael Gustafsson, tf. förvaltningschef undersöker redovisning inkommit och återkopplar till nämnden.
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SoT/2015:22 -100
§ 35
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen om samhällsomvandlingen och "Nya Gällivare".
Michael Gustafsson, tf. förvaltningschef informerar avseende ishallen.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 65 (72)

2015-02-17
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2015:23 -104
§ 36
Kommunala råden informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde informerar ledamöterna från de kommunala råden om
ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information från de kommunala råden.
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SoT/2015:5 -012
§ 37
Ärendeuppföljning
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Bakgrund
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträdet. Nedan redovisas
ärendeuppföljningslistan.
______________________________________________________________________
Ärende:
Presentation av rastplatser/stugor i Gällivare kommun.
Diariennr:
2014:103
Initierad av/
Mats Rantapää (S)
Ursprungligt diarienr:
Ärendetyp:
Återkoppling
Åtgärd:
Avdelningschef Sven Lundgren återkopplar till service- och
tekniknämnden.
Ansvarig:
Uppföljning/
2015-03-17
Bevakningsdatum:
Delgivning:
______________________________________________________________________
Ärende:
Stoppskylt östra Malmberget till Mellanvägen för att minska
olyckor
Diariennr:
Initierad av/
Margareta Pohjanen (S)
Ursprungligt diarienr:
Ärendetyp:
Återkoppling
Åtgärd:
Service- och teknikförvaltningen återkopplar till service- och
tekniknämnden.
Ansvarig:
Uppföljning/
2015-03-17
Bevakningsdatum:
Delgivning:
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Ärende:
Diariennr:
Initierad av/
Ursprungligt diarienr:
Ärendetyp:
Åtgärd:
Ansvarig:
Uppföljning/
Bevakningsdatum:
Delgivning:

Bowlinghallen, inte fungerande banor
Mats Rantapää (S)
Återkoppling
Avdelningschef Sven Lundgren återkopplar till service- och
tekniknämnden
2015-03-17

Förslag till beslut
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2015-01-13 § 16.
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SoT/2014:371 -102
§ 38
Val av ersättare för referenspolitiker till demokratidagen ungdomsfullmäktige
Service- och tekniknämnden beslutar
att Erik Johansson (S) väls som ersättare för referenspolitiker till demokratidagen ungdomsfullmäktige.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 2015-01-13 valdes en referenspolitiker
till demokratidagen ungdomsfullmäktige för år 2015-2018. Även en ersättare skall
väljas.
Mandat nr
2.

Partikonstellation
S

JMF-tal
17

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att Erik Johansson (S) väls som ersättare för referenspolitiker till demokratidagen ungdomsfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2015-01-13 § 15.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-03 § 11.
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SoT/2015:16 -102
§ 39
Val av kontaktperson till ungdomsrådet
Service- och tekniknämnden beslutar
att Ann Wahlström (M) väljs som kontaktperson till ungdomsrådet.
Bakgrund
Föreligger val av kontaktperson till ungdomsrådet. En representant av de ordinarie
ledamöterna väljs.
Mandat nr
1.

Partikonstellation
M/V/MP/NS/MaV

JMF-tal
22

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att Ann Wahlström (M) väljs som kontaktperson till ungdomsrådet.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-03.
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SoT/2015:4 -027
§ 40
Kurser/konferenser/återkoppling
Service- och tekniknämnden beslutar
att Britt-Marie Wiklund (M), Mattias Liinanki (MP), Erik Johansson (S) samt Mats
Rantapää (S) deltar på politikerdialogen i Luleå den 28 april 2015,
att Jonny Johansson (V) och Dan Vintén (MaV) deltar vid kommunförbundets
seminarium om aktuell avfallspolitik i Piteå den 11-12 mars 2015,
att Mattias Liinanki (MP) och Erik Johansson (S) deltar vid konferensen om lokal
idrottspolitik och idrottsanläggningar 23-24 april 2015 i Lidingö.
Bakgrund
Anmälda kurser/konferenser till dagens sammanträde.
1. Sveriges kommuner och landsting inbjuder till presidiekonferens för tekniska
nämnder.
Tid och plats: 10-11 mars 2015, Vår Gård, Saltsjöbaden.
Kostnad: 4 950 kr.
2. Sveriges fritids- och kulturchefsförening och Riksidrottsförbundet inbjuder till
konferens om lokal idrottspolitik och idrottsanläggningar.
Tid och plats: 23-24 april 2015, Scandic Foresta, Lidingö.
Kostnad: 2 000 kr. medlemmar i SFK och RF, 2 500 kr för övriga.
3. Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till 2015-års seminarium om aktuell avfallspolitik.
Tid och plats: 11 mars 2015, Pite havsbad, Piteå.
Kostnad: 1 500 kr.
4. Länsstyrelsen inbjuder till politikerdialog.
Tid och plats: 28 april 2015, Luleå.
Program kommer första kvartalet 2015.
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SoT/2015:49 -511
§ 41
Nya trafikföreskrifter kommunalhemmet
Service- och tekniknämnden beslutar
att nya trafikföreskrifter införs för Luleåvägen/Lasarettsgatan i enlighet med ovan föreslagna åtgärder,
att den nya trafikföreskriften träder i kraft så fort som möjligt, dock senast 2015-02-28,
att den nya trafikföreskriften gäller under en begränsad tid från 2015 till 2017-06-30.
Bakgrund
I samband med nybyggnationen av äldreboendet på fastigheten Kommunalhemmet 1,
uppstår det mycket tung trafik i området. För att säkra upp trafiken i området så måste
trafikföreskrifterna ändras tillfälligt i området. Området som berörs finns beskrivet på
kartbild, enligt beslutsunderlag. Det kommer att bli mycket tung trafik i området under
tiden byggnationerna pågår då NLL (Norrbottens läns landsting) bygger ett antal lägenheter bakom sjukhuset. Det nya boendet med socialt stöd kommer också att påbörjas
inom kort, vilket bidrar till än mer tung trafik i området. Förslaget är att införa stopplikt
från båda utfarterna från Silfwerbrandshöjden mot Luleåvägen tillfälligt under byggtiden.
Förslag att också införa förbud att stanna/parkera längs Lasarettsgatan från Källgatan till
korsningen Lasarettsgatan/Nuolajärvivägen med tanke på att underlätta för utryckningsfordonen till och från sjukhuset.
Källgatans förskola är belägen längs med både Källgatan och Lasarettsgatan. Det är
redan 30 km/tim vid förskolan, men det kommer också att skyltas med varning för
lekande barn, samt att iordningställa en parkeringsficka utanför förskolan där föräldrarna på ett tryggare sätt kan lämna och hämta barnen.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär ingen större ekonomisk konsekvens.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Med föreslagna åtgärder i området, medför det positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att nya trafikföreskrifter införs för Luleåvägen/Lasarettsgatan i enlighet med ovan föreslagna åtgärder,
att den nya trafikföreskriften träder i kraft så fort som möjligt, dock senast 2015-02-28,
att den nya trafikföreskriften gäller under en begränsad tid från 2015 till 2017-06-30.
Beslutsunderlag
1. Kartbild över området.
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