SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 96 (137)

2015-04-21
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
Plats och tid
Förvaltningsbyggnaden sammanträdesrum 1
Tisdag 21 april 2015, kl. 09.15-16.30
Ajournering kl. 16.10–16.15
Beslutande

Övriga deltagande

Britt-Marie Wiklund (M), ordförande
Mattias Liinanki (MP)
Erik Johansson (S)
Mats Rantapää (S)
Ann Wahlström (M)
Monika Eriksson (S), tjg.ers.
Dan Vintén (MaV), tjg.ers.
Roland Bergström (S), ej tjg.ers.
Magnus Stafstedt (MP), ej tjg.ers.
Michael Gustafsson, tf.förvaltningschef
Maria Petersson, nämndsekreterare
Kashif Chohan, ekonom §§ 56-60
Ulf Robertson, fastighetssamordnare § 65

Utses att justera

Mats Rantapää

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden torsdag 23 april 2015, kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare
Maria Petersson

§§ 56-80

Ordförande
Britt-Marie Wiklund
Justerande
Mats Rantapää
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Service- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-21

Datum för anslags uppsättande

2015-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
Maria Petersson

|Utdragsbestyrkande
|

§§ 56-80

Datum för anslags nedtagande

2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 97 (137)

2015-04-21
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SIDAN
99

§ 56
Budgetuppföljning februari
§ 57

100
Service- och tekniknämndens driftbudget 2016, plan för 2017-2018

§ 58

102
Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2016, plan för 2017-2018, affärsverksamhet
och skattefinansierad verksamhet

§ 59

104
Taxor inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde år 2016, delegerat för beslut till
service- och tekniknämnden

§ 60

105
Taxor inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde år 2016, för beslut i
kommunfullmäktige

§ 61

107
Personalredovisning med hälsobokslut

§ 62

108
Delgivningar

§ 63

111
Delegationsbeslut

§ 64

112
Förvaltningschefen informerar

§ 65

113
Genomgång av underhållsbudget

§ 66

114
Stipendiater 2014

§ 67

116
Inrättande av servicecentral inom service- och teknikförvaltningen

§ 68

118
Samverkan och samordning inom räddningstjänsten i Norrbotten

§ 69

120
Upphandling snöröjning

|Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 98 (137)

2015-04-21
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
§ 70
Malmbergets AIF ansöker om kostnadstäckning för felsökning, inköp av kylmedel till
kylsystemet samt reparation av kylanläggningen till ishallen

122

§ 71

124
Gällivare-Malmbergets GK ansöker om föreningsbidrag för två personer

§ 72

126
Äskande av medel till Hedens förskola

§ 73

127
Val av kontaktpolitiker till landsbygden

§ 74

129
Utökning av verksamhetsområdet Andra Sidan

§ 75

130
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen

§ 76

131
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen

§ 77

132
Kommunala råden informerar

§ 78

133
Ärendeuppföljning 2015

§ 79

135
Kurser/konferenser/återkoppling

§ 80

136
Sänkning av hastigheten på Norska/Oljevägen

|Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 99 (137)
2015-04-21
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2015:7 -042
§ 56
Budgetuppföljning februari
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för februari.
Bakgrund
Budgetuppföljning för februari har upprättats.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för februari.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter februari 2015.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter februari 2015.
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SoT/2015:120 -041
§ 57
Service- och tekniknämndens driftbudget 2016, plan för 2017-2018
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2016:

93 386 tkr, varav 1 150 tkr i engångsanslag och 174 tkr i
driftkonsekvens.
95 404 tkr, varav 2 200 tkr i engångsanslag och 300 tkr i
driftkonsekvens.
93 514 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 310 tkr i
driftkonsekvens.

Driftbudget 2017:
Driftbudget 2018:

Bakgrund
Förslag till driftbudget 2016 samt plan för åren 2017-2018 för service- och tekniknämnden har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till kommunplansdirektiv och
budgetregler 2016 KF 2015-03-16 § 32 antagna förslaget till ramförändringar och
engångsanslag.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2016:

93 416 tkr, varav 1 150 tkr i engångsanslag och 204 tkr i
driftkonsekvens.
95 604 tkr, varav 2 200 tkr i engångsanslag och 470 tkr i
driftkonsekvens.
93 514 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 110 tkr i
driftkonsekvens.

Driftbudget 2017:
Driftbudget 2018:
Beslutsunderlag
1. Driftbudgethandlingar.
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Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att anta förslag till
Driftbudget 2016:

93 386 tkr, varav 1 150 tkr i engångsanslag och 174 tkr i
driftkonsekvens.
95 404 tkr, varav 2 200 tkr i engångsanslag och 300 tkr i
driftkonsekvens.
93 514 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 310 tkr i
driftkonsekvens.

Driftbudget 2017:
Driftbudget 2018:

Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Mattias Liinankis förslag.
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SoT/2015:121 -041
§ 58
Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2016, plan för 2017-2018, affärsverksamhet och skattefinansierad verksamhet
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2016:
Budgetplan 2017:
Budgetplan 2018:

46 200 tkr och driftkonsekvenser 174 tkr.
63 820 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr.
37 100 tkr och driftkonsekvenser 310 tkr.

Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2016:
Budgetplan 2017:
Budgetplan 2018:

16 000 tkr.
16 000 tkr.
16 000 tkr.

Bakgrund
Förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018 för service- och tekniknämnden (affärs- och skatteverksamheter) har upprättats i enlighet med KF kommunplansdirektiv och budgetregler 2015-03-16 § 32. Innebärande att förvaltningen tagit fram
kalkylunderlag till de preliminärt antagna projekten.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2016:
Budgetplan 2017:
Budgetplan 2018:
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Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2016:
Budgetplan 2016:
Budgetplan 2017:

16 000 tkr.
16 000 tkr.
16 000 tkr.

Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2016-2018 för skattefinansierade verksamheter inklusive kalkyler
för investeringsprojekt.
2. Investeringsbudget 2016-2018 för affärsverksamheter inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2016:
Budgetplan 2017:
Budgetplan 2018:

46 200 tkr och driftkonsekvenser 174 tkr.
63 820 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr.
37 100 tkr och driftkonsekvenser 310 tkr.

Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2016:
Budgetplan 2017:
Budgetplan 2018:

16 000 tkr.
16 000 tkr.
16 000 tkr.

Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Mattias Liinankis förslag.
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SoT/2015:122 -041
§ 59
Taxor inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde år 2016, delegerat för
beslut till service- och tekniknämnden
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta föreslagna taxor för 2016.
Bakgrund
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 20 juni 2012 § 87 har service- och tekniknämnden delegation att fatta beslut om följande taxor:
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser, Dnr Ks 2015:283 -041.
Taxa för Räddningstjänsten extern teknisk service, Dnr Ks 2015:284 -041.
Taxa för torghandel, Dnr Ks 2015:285 -041.
Taxa för sotning, Dnr Ks 2015:286 -041.
Taxa för brandskyddskontroll, Dnr Ks 2015:287 -041.
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 08 december 2014 § 159 har service- och
tekniknämnden delegation att fatta beslut om följande taxor:
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar, Dnr Ks 2015:282 -041.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att anta föreslagna taxor för 2016.
Beslutsunderlag
1. Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser, Dnr Ks 2015:283 -041.
2. Taxa för Räddningstjänsten extern teknisk service, Dnr Ks 2015:284 -041.
3. Taxa för torghandel, Dnr Ks 2015:285 -041.
4. Taxa för sotning, Dnr Ks 2015:286 -041.
5. Taxa för brandskyddskontroll, Dnr Ks 2015:287 -041.
6. Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar, Dnr Ks 2015:282 -041.
7. Sammanställning taxor.
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SoT/2015:123 -041
§ 60
Taxor inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde år 2016, för beslut i
kommunfullmäktige
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter,
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Service- och
tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxor inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde:
Skattefinansierad verksamhet
Taxa för fritidsanläggningar, Dnr Ks 2015:274 -206.
Taxa för felparkeringsavgifter, Dnr Ks 2015:275 -514.
Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Dnr Ks 2015:276 -170.
Taxa för Pensionärsservice, Dnr Ks 2015:277 -737.
Affärsverksamheter
Avfallstaxa för hushållsavfall, Dnr Ks 2015:278 -406.
Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Dnr Ks 2015:279 -406.
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Dnr Ks 2015:280 -356.
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Dnr Ks 2015:281 -346.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter,
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter.
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Beslutsunderlag
Skattefinansierad verksamhet
1. Taxa för fritidsanläggningar, Dnr Ks 2015:274 -206.
2. Taxa för felparkeringsavgifter, Dnr Ks 2015:275 -514.
3. Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Dnr Ks 2015:276 -170.
4. Taxa för Pensionärsservice, Dnr Ks 2015:277 -737.
5. Sammanställning taxor, skattefinansierad verksamhet.
Affärsverksamheter
6. Avfallstaxa för hushållsavfall, Dnr Ks 2015:278 -406.
7. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Dnr Ks 2015:279 -406.
8. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Dnr Ks 2015:280 -356.
9. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Dnr Ks 2015:281 -346.
10. Sammanställning taxor, affärsverksamheter.
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SoT/2015:111 -026
§ 61
Personalredovisning med hälsobokslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Personalavdelningen redovisar hälsobokslutet 2014 på service- och tekniknämndens
strategidag den 16 april. Beslut fattas på service- och tekniknämndens sammanträde den
21 april.
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2015-04-07 att lämna ärendet
öppet till service- och tekniknämndens sammanträde 21 april 2015.
Beslutsunderlag
1. Personalredovisning med hälsobokslut 2014.
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SoT/2015:2 -002
§ 62
Delgivningar

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Bakgrund
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet.
1.
SOT 2015:77/005
Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 48 – Tidplan för anskaffande av Solarplexus IT:s
applikation för digitala sammanträden.
2.
SOT 2015:98/511
Länsstyrelsen Norrbotten 2015-02-27 – Upphävande av lokal trafikföreskrift om
permanent hastighetsbegränsning på väg 394 vid Mettä-Dokkas, Gällivare kommun.
3.
SOT 2015:105/370
Miljö- och byggförvaltningen 2015-03-09 – Beslut gällande kontrollrapport för stationär
kyl-/värmepumpanläggning/aggregat med CFC/HCFC/HFC-köldmedier, Sjöjungfrun 3.
4.
SOT 2015:99/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-03-09 – Beslut gällande befrielse från sophämtning
på fastigheten Killinge 6:8.
5.
SOT 2015:104/370
Miljö- och byggförvaltningen 2015-03-10 – Beslut gällande kontrollrapport för stationär
kyl-/värmepumpanläggning/aggregat med CFC/HCFC/HFC-köldmedier Malmberget
2:5.
6.
SOT 2015:106/370
Miljö- och byggförvaltningen 2015-03-11 – Beslut gällande kontrollrapport för stationär
kyl-/värmepumpanläggning/aggregat med CFC/HCFC/HFC-köldmedier Kateketen 7.
7.
SOT 2015:118/221
Miljö- och byggförvaltningen 2015-03-18 – Inspektionsrapport för miljötillsyn vid
Älvens förskola på fastigheten Lasarettet 7.
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8.
SOT 2015:117/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-03-18 – Beslut gällande befrielse från sophämtning
på fastigheten Purnuvaara 6:5.
9.
SOT 2015:101/420
Service- och teknikförvaltningen 2015 – 2014-års miljörapport miljöstationerna,
Gällivare kommun.
10.
SOT 2015:126/311
Länsstyrelsen Norrbotten 2015-03-17 – Beslut om tillstånd enligt 47 § väglagen att
bygga nära allmän väg, tillstånd att bygga kraftledning längs med väg 860.
11.
SOT 2014:264/026
Arbetsmiljöverket – 2014:264/026 – Beslut om föreläggande efter framställan om
ingripande enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen, räddningstjänsten.
Arbetsmiljöverket 2015-02-09 – Underrättelse möjlighet till yttrande enligt 17 §
förvaltningslagen (delgiven även 2015-02-17).
Räddningstjänsten 2015-03-02 – Yttrande till Arbetsmiljöverket enligt 17 § förvaltningslagen.
Räddningstjänsten 2012-10-19 – Omreglering av befälstjänster vid räddningstjänsten.
Länsstyrelsen 2015-04-01 – Yttrande gällande ledningsstruktur vid Gällivare räddningstjänst.
12.
Sveriges kommuner och landsting, cirkulär:
15:12 - Sotningsindex 2015.
13.
SOT 2015:90/512
Skrivelse 2015-03-03 - Kurvan Gullrisvägen-Blåbärsvägen-Kattfotsvägen.
Service- och teknikförvaltningen 2015-03-27 – Svar på skrivelsen.
14.
SOT 2015-91/311
Trafikverket 2015-03-04 – Samrådsremiss för ombyggnad av väg E10, Muorjevaarabackarna i Gällivare kommun.
Service- och teknikförvaltningen 2015-03-27 – Yttrande på samrådsremissen.
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15.
SOT 2015:141/511
Baste sameby 2015-03-23 – Ansökan om skoterförbud 2015.
Kommunstyrelsen 2015-03-27 – Beslut om lokalt tillfälligt skoterförbud.
16.
SOT 2015:147/537
Trafikverket 2015-03-23 – Beslut om driftbidrag till icke statliga flygplatser.
17.
SOT 2015:96/511
Skrivelse 2015-03-26 – Hastighetsnedsättningen Norska vägen – Oljevägen.
18.
SOT 2015:15/455
Miljö- och byggförvaltningen 2015-03-27 – Beslut om avgift och verksamhetskoder för
Kavahedens avfallsanläggning och komposteringsanläggning på Kavaheden 1:2.
19.
SOT 2015:151/510
Jokkmokks kommun 2015-03-30 – Beslut om tillfälligt skoterförbud inom Sirges
sameby, Jokkmokks kommun, våren 2015.
20.
SOT 2015:175/042
Service- och teknikförvaltningen 2015-04-16 – Slutredovisning investeringsprojekt.
Protokoll har inkommit från:
Fjällsäkerhetskommittén 2015-03-09.
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
§ 63
Delegationsbeslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträdeföreligger inga delegationsbeslut.
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SoT/2015:1 -301
§ 64
Förvaltningschefen informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att slå ihop ärendena ”förvaltningschefen informerar” och ”service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen” till ett ärende ”Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor”.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor
för service- och teknikförvaltningen.
Tf. förvaltningschef Michael Gustafsson informerar om:
- Skoterutredningen.
- Hellnerstadion.
- Eftersatta underhållet på verksamhetslokaler.
- Ofinansierade/oförutsedda kostnader.
Yrkande
Erik Johansson (S) yrkar
att slå ihop ärendena ”förvaltningschefen informerar” och ”service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen” till ett ärende ”Förvaltnings-chefen informerar och ledamöterna ställer frågor”.
Propositionsordning
Ordförande ställer Erik Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Erik Johanssons förslag.
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SoT/2015:152 -040
§ 65
Genomgång av underhållsbudget
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Fastighetssamordnare Ulf Robertson informerar om:
- Investeringsprojekt.
- Kommunala fastigheter TOP Bostäder AB.
- Underhåll.
Informationen pågår mellan kl.13.30–14.45.
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SoT/2015:33 -805
§ 66
Stipendiater 2014
Service- och tekniknämnden beslutar
att utse Kjell-Åke Johansson Gällivare SK till Gällivare kommuns ungdomsledarstipendiat 2014,
att utse Isac Lundeström Malmbergets AIF ishockey till Gällivare kommuns idrottsungdomsstipendiat 2014.
Bakgrund
En kommitté bestående av Marie Ridderström NSD, (NK, tidigare Kenth Bergmark,
ersättare ej ännu utsedd) samt Tommy Isaksson, fritidschef, lämnar härmed förslag på
ungdomsledar- och idrottsungdomsstipendiat.
Ekonomiska konsekvenser
Inga då medel avsedda för ändamålen finns i driftbudgeten för 2015.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser konstateras.
Förslag till beslut
Kommittén föreslår service- och tekniknämnden besluta
att utse Kjell-Åke Johansson Gällivare SK till Gällivare kommuns ungdomsledarstipendiat 2014,
att utse Isac Lundeström Malmbergets AIF ishockey till Gällivare kommuns idrottsungdomsstipendiat 2014.
Beslutsunderlag
1. Till Ungdomsledarstipendiet har tre (3) förslag inkommit och som motiv till föreslagen stipendiat anges följande. Kjell-Åke är en entusiastisk förgrundsgestalt inom
föreningens ungdomsverksamhet där tränarrollen i ungdomsfotbollens träningsgrupp,
friidrottens sektionsstyrelse, ledamot i huvudstyrelsen samt förenings vice ordförande,
medfört att föreningen som helhet anammar Kjell-Åkes helhetstänk, struktur, utveckling
och framåtblickande i föreningens lagbygge.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 115 (137)
2015-04-21
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

2. Till Idrottsungdomsstipendiat har ett (1) förslag inkommit och som motiv till föreslagen stipendiat anges följande. Isac har trots sin ungdom hunnit med att representera
Sverige i J-16 landslaget vid tre tillfällen. Han har också varit med i Norrbottens TVpucklag två år i följd och senaste året utsedd till lagkapten. Meriterna i kombination
med Isacs trevliga sätt gör honom till ett utmärkt föredöme för den yngre generationen
inom idrotten.
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SoT/2015:97 -179
§ 67
Inrättande av servicecentral inom service- och teknikförvaltningen
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta alternativ två i utredning servicecentral då en Servicecentral i kommunhuset
med närhet till receptionen/växel bedöms öka servicegraden för Gällivare kommuns
anställda och medborgare. Placeringen medför även möjligheten till att skapa en fullt
utvecklad servicecentral.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 §245 att göra om larmcentralen till en
servicecentral.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-10 §165 att anta
föreslagna direktiv för utredning om "möjligheten att slå samman arbetsuppgifter och
resurser från service- och teknikförvaltningen och kommunledningskontoret".
PWC anlitades för att genomföra utredningen och i oktober 2014 levererades rapporten
utifrån uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-24 § 231 att inte göra någon organisationsförändring utifrån de förslag som lades fram i rapporten samt att eventuella förändringar
utifrån föreslagna rationaliseringar genomförs inom nuvarande organisationer.
Vid service och tekniknämndens sammanträde 2015-03-17 § 47 beslutades att uppdra åt
service och teknikförvaltningen att ta fram två förslag avseende arbetsuppgifter,
bemanning, inriktning och lokal för servicecentralen.
Ekonomiska konsekvenser
Två årsarbetskrafter, 779 530 kr per år. Kostnader för introduktion (utbildning) och
vikariatsersättning. Larm och övriga tjänster som ska upphandlas.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att anta alternativ två i utredning servicecentral, då en Servicecentral i kommunhuset
med närhet till receptionen/växel bedöms öka servicegraden för Gällivare kommuns
anställda och medborgare. Placeringen medför även möjligheten till att skapa en fullt
utvecklad servicecentral.
Beslutsunderlag
1. Servicecentral.
2. Service och tekniknämnden 2015-03-17 § 47.
3. Larm.
4. Organisationsutredning PWC.
5. Kommunstyrelsen 2014-11-24 och § 231.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-10 § 35.
7. Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 165.
8. Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 245.
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SoT/2015:72 -106
§ 68
Samverkan och samordning inom räddningstjänsten i Norrbotten
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka samverkan inom räddningstjänsten enligt kommunförbundsstyrelsens förslag,
att teckna samarbetsavtal och införa inre befäl som ledningsfunktion för larmberedskap
enligt kommunförbundsstyrelsens förslag.
Bakgrund
Gällivare räddningstjänst har till uppgift att skapa säkerhet och trygghet i kommunen.
För att på ett effektivt sätt kunna förhindra att olyckor sker, samt hantera störningar,
olyckor och kriser effektivt behövs samverkan. En effektiv samverkan inom det skadeförebyggande och skadeavhjälpande området skapar goda förutsättningar att detta uppnås. Det finns redan i dag ett samarbete mellan olika kommuner i Norrbotten och
angränsande kommuner, län och länder. Detta samarbete är nu moget att ta ett steg
vidare.
Lagstiftningen är tydlig i Lagen om skydd mot olyckor, att kommunerna och de statliga
myndigheterna som ansvarar för räddningstjänst ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs SFS 2003:778 1 kap 6 §. Kommunerna
ska även ta tillvara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för räddningstjänst
enligt SFS 2003:778 3 kap 7 §.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka samverkan inom räddningstjänsten enligt kommunförbundsstyrelsens förslag,
att teckna samarbetsavtal och införa inre befäl som ledningsfunktion för larmberedskap
enligt kommunförbundsstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
1. Samverkan och samordning inom räddningstjänsten i Norrbotten.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-04-07 § 25.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar
att utöka samverkan inom räddningstjänsten enligt kommunförbundsstyrelsens förslag,
att teckna samarbetsavtal och införa inre befäl som ledningsfunktion för larmberedskap
enligt kommunförbundsstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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SoT/2015:136 -314
§ 69
Upphandling snöröjning
Service- och tekniknämnden beslutar
att förlänga nuvarande snöröjningsavtal för tätorten med två (2) år i enlighet med
avtalets option.
Bakgrund
Nuvarande snöröjningsavtal upphandlades under 2012 med en avtalstid på tre (3) år
2012-10-01--2015-09-30 med en option på två (2) år. Frågan om service- och teknikförvaltningen ska använda optionen eller göra en ny upphandling har diskuterats.
Service- och teknikförvaltningen tror att det bästa är en ny upphandling med ett
funktionsavtal med ett fast säsongspris där entreprenören får ett helhetsansvar för att
utföra snöröjning, halkbekämpning, kompletteringsröjning, isrivning, snöbortforsling,
moddplogning, vallavskärning, breddning och borttagning av drivsnö på kommunala
vägar, gång och cykelbanor, busshållplatser, parkeringsplatser, torg, trottoarer samt
andra trafikytor. Där det åligger entreprenören att själv bevaka när snödjupet uppnått det
mått som fastställts för att snöröjningen skall påbörjas och utföra arbetet utifrån fastställda krav för att upprätthålla en hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och en bra
tillgänglighet
Men eftersom det krävs mycket förberedelsetid för en sådan upphandling och att
service- och teknikförvaltningen önskar ha gott om tid utifall att det skulle bli överklagningar, eller att något annat händer under upphandlingstid föreslås att optionen på
två (2) år nyttjas. Detta ger oss gott om tid att förbereda och ta fram ett bra underlag för
ett funktionsavtal.
Ekonomiska konsekvenser
I dagsläget går det inte att fastställa vad det innebär att nyttja optionen eftersom
kostnaderna beror på hur omfattande snöröjningsinsatserna blir under de två säsongerna
som omfattas i optionen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut medför inga kända konsekvenser för kommunens barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att förlänga nuvarande snöröjningsavtal för tätorten med två (2) år i enlighet med
avtalets option.
Beslutsunderlag
1. Utvärdering av snöröjningssäsongen 2013-2014.
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SoT/2015:94 -826
§ 70
Malmbergets AIF ansöker om kostnadstäckning för felsökning, inköp av kylmedel till
kylsystemet samt reparation av kylanläggningen till ishallen
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att kostnadstäckningen 539 181 kr bevilja föreningens ansökan och att medlen anvisas
till ansvar 120411, verksamhet 304 "Särskilda bidrag", aktivitet 508 "Driftbidrag" och
objekt 11031 "Ishallskommittén", samt
att avseende reparation av kylanläggningen, överlämna frågan utan yttrande för politiskt
ställningstagande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Föreningen ansöker i rubricerat ärende om kostnadstäckning för felsökning i det havererade kylsystemet. Felsökningen har betalats ut via erhållet driftsbidrag och föreningen
vill få täckning för urholkningen i driftbidraget.
Vidare ansöker man om kostnadstäckning för reparation av kylanläggningen under förutsättningen att ishallen skall vara i fortsatt drift kommande verksamhetsår med start i
september innevarande år.
Ekonomiska konsekvenser
Felsökningen som urholkat driftbidraget utgör 539 181 kr och den eventuella reparationen av kylanläggningen är kostnadsberäknad till 3 250 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Föreningens ungdomsverksamhet för konståkning och ishockey upphör sannolikt vid
uteblivet ekonomiskt stöd.
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Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att kostnadstäckningen 539 181 kr bevilja föreningens ansökan och att medlen anvisas
till ansvar 120411, verksamhet 304 "Särskilda bidrag", aktivitet 508 "Driftbidrag" och
objekt 11031 "Ishallskommittén", samt
att avseende reparation av kylanläggningen, överlämna frågan utan yttrande för politiskt
ställningstagande.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Malmbergets AIF.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-04-07 § 22.
Yrkande
Erik Johansson (S) yrkar
att kostnadstäckningen 539 181 kr bevilja föreningens ansökan och att medlen anvisas
till ansvar 120411, verksamhet 304 "Särskilda bidrag", aktivitet 508 "Driftbidrag" och
objekt 11031 "Ishallskommittén", samt
att avseende reparation av kylanläggningen, överlämna frågan utan yttrande för politiskt
ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande ställer Erik Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat föreslå
kommunstyrelsen besluta i enlighet med Erik Johanssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 124 (137)
2015-04-21
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2015:107 -805
§ 71
Gällivare-Malmbergets GK ansöker om föreningsbidrag för två personer
Service- och tekniknämnden beslutar
att bevilja Gällivare-Malmbergets GK kommunalt bidrag för två personer med maxbeloppen enligt ovan redovisade bidragsnivåer. Bidrag betalas inte ut med högre belopp än
föreningens lönekostnad på respektive anställd,
att beslutet gäller från maj 2015.
Bakgrund
Föreningen bedriver Golfverksamhet med cirka 450 medlemmar som spelar golf i
Gällivare-Malmberget. Ansökan gäller en golfbanearbetare med utvecklingsanställning
på heltid samt en, golfbanearbetare med lönebidrag på heltid.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger då bidraget kan beviljas inom budget enligt
nedan:
Person
1
2

Bidragsantal
1
1

Sysselsättningsgrad
100 %
100 %

Kostnad/mån
1 350 kr
1 350 kr

Kostnad/år
16 200 kr
16 200 kr

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att bevilja Gällivare-Malmbergets GK kommunalt bidrag för två personer med maxbeloppen enligt ovan redovisade bidragsnivåer. Bidrag betalas inte ut med högre belopp än
föreningens lönekostnad på respektive anställd,
att beslutet gäller från maj 2015.
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Beslutsunderlag
1. Uppgifter från Gällivare-Malmbergets GK.
2. Kopia från Arbetsförmedlingen på beslut om beviljade av utvecklingsanställning
för en person och lönebidragsanställning för en person.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-04-07 § 23.
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SoT/2015:125 -610
§ 72
Äskande av medel till Hedens förskola
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Tf. förvaltningschef Michael Gustafsson informerar om att ärendet i dagsläget inte är en
fråga för service- och teknikförvaltningen.
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SoT/2015:17 -102
§ 73
Val av kontaktpolitiker till landsbygden
Service- och tekniknämnden beslutar
att Jonny Johansson (V) väljs till ordinarie kontaktpolitiker för landsbygden,
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att Mats Rantapää (S) väljs till ersättare för landsbygden.
Bakgrund
Föreligger val av en kontaktpolitiker och en ersättare av ordinarie ledamöter för landsbygden.
Mandat nr
1.
2.

Partikonstellation
M/V/MP/NS/MaV
S

JMF-tal
22
17

Yrkande 1
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att Jonny Johansson (V) väljs till ordinarie kontaktpolitiker för landsbygden.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mattias Liinankis förslag.
Yrkande 2
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att Dan Vintén (MaV) väljs till ersättare för landsbygden.
Erik Johansson (S) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att Mats Rantapää (S) väljs till ersättare för landsbygden.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag mot Erik Johanssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet med Erik Johanssons förslag.
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SoT/2014:307 -311
§ 74
Utökning av verksamhetsområdet Andra Sidan
Service- och tekniknämnden beslutar
att lyfta ut ärendet då det hanteras inom projektet.
Bakgrund
Med anledning av samhällsomvandlingen och en ökade bebyggelsen på Andra Sidan
har VA-ledningsnätet uppgraderats längs stora delar av samfälligheterna och ny
avloppspumpstation har byggts. Vägarna inom området är i dag av varierande bredd och
status. För att möta den ökade trafiken behöver vägarnas standard förändras till enhetlig
bredd och rustas upp i enlighet med infrastruktursatsningen. Trottoarer och GC-vägar
leder in i Barnhemsvägens samfällighetsförening och driftansvarsområden blir otydliga.
Ett kommunalt övertagande av berörd del ger möjlighet att hantera trafiksituationen,
hantering av dagvatten och ger en sammanhållande bild av vägnätet avseende driftsansvar och utvecklingsmöjligheter.
Service- och tekniknämnden tog beslut i ärendet 2014-12-09 § 148. Ärendet återremitterades från kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning för att ta ställning till om
väghållningen ska tas över av Gällivare kommun samt konsekvensbeskrivning.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att lyfta ut ärendet då det hanteras inom projektet.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämnden 2014-12-09 § 148.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-04-07 § 28.
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SoT/2015:21 -009
§ 75
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen
Service- och tekniknämnden beslutar
att slå ihop ärendena ”förvaltningschefen informerar” och ”service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen” till ett ärende - ”Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor”.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträden ställer ledamöterna frågor till förvaltningschefen.
Erik Johansson (S):
Fungerar belysningen i Renhagen?
Tf. förvaltningschef Michael Gustafsson informerar att service- och teknikförvaltningen
arbetar på att åtgärda problemet.
Yrkande
Erik Johansson (S) yrkar
att slå ihop ärendena ”förvaltningschefen informerar” och ”service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen” till ett ärende - ”Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor”.
Propositionsordning
Ordförande ställer Erik Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Erik Johanssons förslag.
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SoT/2015:22 -100
§ 76
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
Service- och tekniknämnen beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen om samhällsomvandlingen och "Nya Gällivare".
Tf. Michael Gustafsson informerar om:
- Namntävlingen för kommunalhemmet.
- Psykiatriboendet.
- Playground på Malmsta.
- Trafikregleringar vid kommunalhemmet.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 132 (137)
2015-04-21
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2015:23 -104
§ 77
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
§ 78
Ärendeuppföljning 2015
Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra till förvaltningschefen att utse en handläggare i ärendet ”Vägg för graffittimålning”,
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Bakgrund
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträdet. Nedan redovisas
ärendeuppföljningslistan.
___________________________________________________________________
Ärende:
Vägg för graffitimålning
Diariennr: SOT 2014:170
Initierad av/ Kommunfullmäktige
Ursprungligt diarienr: KS 2014:368
Ärendetyp: Motion
Åtgärd:
att uppdra till SOT-nämnden och BUoK-nämnden att upprätta en handlingsplan för att minska klotter och möjliggöra graffiti.
Ansvarig: SOT-nämnden och BUok-nämnden
Uppföljning/
Bevakningsdatum:
Delgivning:
___________________________________________________________________
Ärende:
Gestaltnings- och profilprogram för Gällivare kommun och centrala Gällivare
Diariennr: SOT 2014:117
Initierad av/ Kommunfullmäktige
Ursprungligt diarienr: KS 2013:573
Ärendetyp: Program
Åtgärd:
att SOT-nämnden blir huvudman för genomförande av program, att tidsoch genomförandeplan tas fram samt arbetas in i budgeten på SOT-nämnden. Att
programmet anpassas mer avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Ansvarig:
Uppföljning/
Bevakningsdatum:
Delgivning:
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___________________________________________________________________
Ärende:
Boulebana
Diariennr: 2014:62
Initierad av/ Kommunfullmäktige
Ursprungligt diarienr: KS 2014:62
Ärendetyp: Motion
Åtgärd:
att upprustning av befintlig boulebana hänskjuts till service- och teknikförvaltningen
Ansvarig: Service- och tekniknämnden
Uppföljning/
Bevakningsdatum:
Delgivning:
___________________________________________________________________
Förslag till beslut
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att uppdra till förvaltningschefen att utse en handläggare i ärendet ”Vägg för graffittimålning”,
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
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/2015:4 -027
§ 79
Kurser/konferenser/återkoppling
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Anmälda kurser/konferenser till dagens sammanträde.
Sveriges kommuner och landsting inbjuder till seminarium om medborgardialog i
komplexa samhällsfrågor.
Tid och plats: 29 april 2015, Sveriges kommuner och landstings lokal Bellman.
Kostnad: 1 800 kronor.
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SoT/2015:96 -511
§ 80
Sänkning av hastigheten på Norska/Oljevägen
Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att skyndsamt utreda Norska vägen i
samråd med miljö- och byggförvaltningen och att återkomma med ett färdigt förslag till
service- och tekniknämndens sammanträde den 11 juni,
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att omgående förtydliga skyltningen vid
infarten Vintervägen/Oljevägen.
Ajournering kl. 16.10–16.15.
Bakgrund
Boende efter Oljevägen/Norska vägen har klagat på besvär av buller och damm. Miljö
och byggnämnden har förelagt service och tekniknämnden att vidta åtgärder för att förbättra situationen. Service och teknikförvaltningen har utfört buller beräkning utifrån
genomförd trafikräkning av antal fordon per dygn på nämnd sträcka. Dammätning ska
genomföras på årsbasis för att få ett rättvist resultat. Miljö och bygg förvaltningen genomför dammätning inom området.
Oljevägen/Norska vägen är relativt hårt trafikerad till följd av verksamheter efter vägen.
Därtill är det många som använder vägen till att gena. Trafikströmmen som är tänkt och
dimensionerade till Parkgatsleden kör ofta på Oljevägen/Norskavägen för att vinna någon minut. Förslag på åtgärd för att minska på buller är att sänka hastigheten till 30
km/h, samt förbud för genomfart för tung trafik. Med den åtgärden förblir området tillgängligt men vägen blir mindre attraktiv för att gena samt att trafikströmmen hänvisas
till dimensionerad väg. Att beakta är också att inom området finns en skola och del av
sträcka är tillika skolväg som ska vara säker.
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 2015-01-13 § 8 beslutades att förändra
trafikföreskriften genom att sänka hastigheten på Oljevägen (från korsningen Oljevägen/Småstuguvägen)/Norskavägen till 30km/h samt införa förbud för genomfart för
tung trafik. Att den nya trafikföreskriften träder i kraft från 1 februari 2015.
Vid dagens sammanträde beslutas att lyfta in ärendet för nytt ställningstagande.
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Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Erik Johansson (S)
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att skyndsamt utreda Norska vägen i
samråd med miljö- och byggförvaltningen och att återkomma med ett färdigt förslag till
service- och tekniknämndens sammanträde den 11 juni,
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att omgående förtydliga skyltningen vid
infarten Vintervägen/Oljevägen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i
enlighet med Mattis Liinankis m.fl. förslag.
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