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Service- och tekniknämnden

SoT/2015:2 -001
§ 114
Delgivningar
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Bakgrund
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet.
Sveriges kommuner och landsting
2015-09-23 Cirkulär 15:24.
2015-09-28 Cirkulär 15:27.
1.
SoT 2015:269/338
Skrivelse från boende på Norra Mosebacke 2015-06-08.
Svar från service- och teknikförvaltningen på skrivelse 2015-06-22.
2.
SoT 2015:121/041
Kommunfullmäktige 2015-08-24 § 98 – Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2016, plan 2017-2018.
3.
SoT 2015:123/041
Kommunfullmäktige 2015-08-24 § 99 – Service- och tekniknämndens taxor.
4.
SoT 2015:120/041
Kommunfullmäktige 2015-08-24 § 100 – Service- och tekniknämndens driftbudget
2016, plan 2017-2018.
5.
SoT 2015:385/102
Kommunfullmäktige 2015-08-24 § 118 – Avsägelse av uppdrag som ersättare i serviceoch tekniknämnden.
6.
SoT 2015:386/102
Kommunfullmäktige 2015-08-24 § 119 – Fyllnadsval av ersättare till service- och
tekniknämnden.
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7.
SoT 2015:369/240
Länsstyrelsen Norrbotten 2015-08-28 – Beslut om föreläggande enligt miljöbalken för
uppförande av mast och tre teknikbodar på fastigheten Vettasjoki 6:1, Gällivare kommun.
8.
SoT 2015:387/407
Miljö- och byggförvaltningen augusti 2015 – Beslut om beviljad befrielse från kommunal avfallshämtning på fastigheten Mosebacke 2:15. Avslag på ändrad intervall av slamtömning på fastigheten 4:9. Befrielse på slamtömning på fastigheten Mosebacke 2:15.
9.
SoT 2015:400/452
Service- och teknikförvaltningen 2015-08-24 – Avslag på ansökan om uppehåll i avfallstömning på fastigheten Wassara 9:21, Gällivare 9:21.
10.
SoT 2015:389/344
Länsstyrelsen Norrbotten 2015-09-01 – Beslut om förlängd utförandetid för vattenverksamhet på fastigheterna Gällivare S:70 och Gällivare samf:1, Gällivare kommun.
11.
SoT 2015:401/047
Delegationen för unga till arbete 2015-09-03 – Meddelande om beslut på statsbidrag för
utarbetande av en lokal överenskommelse om samverkan mellan kommun och arbetsförmedling.
12.
SoT 2015:410/311
Trafikverket 2015-09-03 – Beslut på fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg
818, Kilvo-Mukkavaara i Gällivare kommun.
13.
SoT 2015:402/423
Trafikverket 2015-09-03 – Arkeologiska utredningar och undersökningar samt geotekniska undersökningar längs väg E10.
14.
SoT 2015:135/511
Service- och teknikförvaltningen 2015-09-17 – Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot infart med fordon med vänstersväng till Lasarettsgatan
från Sjötorgsgatan.
15.
SoT 2015:418/430
Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-17 – Underrättelse om tillsyn av vattenverksamhet
gällande damm på fastigheten Purnuvaara 5:2 i Gällivare kommun.
16.
SoT 2012:197/423
Golder Associates 2015-09-09 – Slutrapport efterbehandling av Nautanens gruvområde.
|
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17.
SoT 2015:426/042
Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 202 – Budgetuppföljning.
18.
SoT 2015:428/001
Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 213 – Översyn av service- och teknikförvaltningen.
19.
SoT 2015:427/310
Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 210 – Cirkulationsplats och gc-väg OljevägenCellulosavägen.
20.
SoT 2015:429/141
Kommunstyrelsen 2015-09-24 § 214 – Fortsatt utveckling av vintersportorten Gällivare.
21.
SoT 2015:186/042
Service- och teknikförvaltningen 2015-09-24 – Slutredovisning av investeringsprojekt,
Malmbergets simhall, skytteanläggningen.
22.
SoT 2015:212/351
Mark- och miljödomstolen, Umeå 2015-09-21 – Föreläggande överklagande av Länsstyrelsen angående tillstånd enligt miljöbalken för avloppsreningsanläggning på fastigheten Puoltikasvaara 2:8, Gällivare kommun.
Protokoll har inkommit från
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-08-27.
Kommunala pensionärsrådet 2015-09-17.
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
§ 115
Delegationer
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden.
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet.
Vid dagens sammanträde föreligger inga anmälda delegationsbeslut.
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SoT/2015:425 -007
§ 116
Revisorernas presentation av granskning av den samordnade fastighetsförvaltningen
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information,
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att återkomma med svar på revisorernas
granskning till service- och tekniknämndens sammanträde 10 november 2015.
Bakgrund
Revisorerna har granskat den samordnade fastighetsförvaltningen. Vid dagens sammanträde presenterar de granskningen för service- och tekniknämnden.
Informationen pågår mellan kl. 09.30-10.10.
Beslutsunderlag
1. Granskning av kommunens och bostadsföretagets fastighetsförvaltning.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M)
att tacka för lämnad information,
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att återkomma med svar på revisorernas
granskning till service- och tekniknämndens sammanträde 10 november 2015.
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/2015:408 -012
§ 117
Delårsrapport 2015
Service- och tekniknämnden beslutar
att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse januari – augusti tillförs ärendet
delårsrapport 2015 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Protokollsanteckning
Mats Rantapää (S), Erik Johansson (S), Margareta Pohjanen (S) vill föra följande till
protokollet:
Socialdemokraterna noterar att det kraftiga underskottet i budgeten inte kommer att
kunna återställas innan årsskiftet. Vi ser att förvaltningen inte har förhållit sig till budgetramar och vidtagit åtgärder i tid, för att förhindra den uppkomna situationen.
Vi vill att orsaken till ovanstående tas upp som en punkt på dagordningen vid nästa
sammanträde och att en fullständig redogörelse läggs fram för nämnden.
Bakgrund
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller viktiga
händelser, driftsanalys, investeringsredovisning, framtidsperspektiv och utvecklingsområden. Till delårsrapporten sammanfattas även service- och tekniknämndens måluppfyllelse utifrån det tagna styrkortet, som är en del av kommunens målstyrningsmodell,
balanserad styrning.
Yasmine Kristiansen, verksamhetsutvecklare och Kashif Chohan föredrar ärendet.
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 ärendet
delårsrapport 2015 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
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Beslutsunderlag
Service- och tekniknämndens delårsrapport 2015 uppdelad i:
1. Service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse januari – augusti till delårsrapport 2015.
2. Service- och tekniknämndens fördjupade måluppfyllelse januari – augusti 2015.
3. Service- och tekniknämndens budgetuppföljning delårsrapport januari – augusti 2015.
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SoT/2015:440 -012
§ 118
Uppföljning av intern kontroll januari - augusti 2015
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna uppföljning av service- och tekniknämndens internkontrollplan 2015.
Protokollsanteckning
Mattias Liinanki (MP) vill föra följande till protokollet:
Trots genomförd internkontroll har det krävts omkonteringar av Räddningstjänstens
budget.
Att se över rutinerna gällande snöröjning då avsevärd överskridan av budget kunnat ske.
Bakgrund
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen
arbeta med internkontroll på ett systematiskt sätt.
Service- och tekniknämnden har upprättat internkontrollplan för 2015 som omfattar
uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och program, ekonomisk
uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning av revisionsrapporter, reglementen samt uppföljning av riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av internkontroll omfattar 1 januari till 31 december.
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 2015.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2015.
2. Uppföljning av Service- och tekniknämndens internkontroll 2015.
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SoT/2015:409 -012
§ 119
Verksamhetsplan med styrkort 2016-2018
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta service- och tekniknämndens verksamhetsplan med styrkort 2016-2018,
att utöka styrkortsarbetet med en halv dag.
Bakgrund
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har kommunfullmäktige beslutat att införa målstyrningsmodellen balanserad styrning. Både den politiska
organisationen och förvaltningarna omfattas av balanserad styrning och ska arbeta i
enlighet med den framtagna modellen. Service- och tekniknämnden har utarbetat verksamhetsplan med styrkort som utgår från kommunfullmäktiges perspektiv, strategier
och mål samt brutit ned dessa för sitt ansvarsområde.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att anta service- och tekniknämndens verksamhetsplan med styrkort 2016-2018.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens verksamhetsplan med styrkort 2016-2018.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Britt-Marie Wiklund (M)
att anta service- och tekniknämndens verksamhetsplan med styrkort 2016-2018,
att utöka styrkortsarbetet med en halv dag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att nämnd/styrelse/fullmäktige har beslutat i
enlighet med Mats Rantapääs m.fl. förslag.
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SoT/2015:407 -012
§ 120
Internkontrollplan 2016
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta service- och tekniknämndens internkontrollplan 2016.
Bakgrund
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen
arbeta med internkontroll på ett systematiskt sätt.
Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7§
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”
Internkontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar
såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhetsområden där bedömda risker finns.
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012 §152.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att anta service- och tekniknämndens internkontrollplan 2016.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2016.
2. Kommunstyrelsens mall för internkontrollplaner i nämnderna 2016.
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SoT/2015:22 -100
§ 121
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen om samhällsomvandlingen och "Nya Gällivare".
Förvaltningschef Rune Blomster informerar om:
- överklagade områden på Andra sidan
- nya förhandlingar med LKAB med anledning av östra Malmberget
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SoT/2015:45 -012
§ 122
Service- och teknikförvaltningens ärendeuppföljning
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträden informerar service- och teknikförvaltningen om pågående ärenden och status på dem.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen ny information.
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SoT/2015:1 -301
§ 123
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information,
att förvaltningschef Rune Blomster återkopplar ledamöternas frågor vid service- och
tekniknämndens sammanträde 10 november 2015.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor
för service- och teknikförvaltningen och ledamöterna ställer frågor till
förvaltningschefen.
Rune Blomster, förvaltningschef informerar om:
- sommarunderhållet
- app felanmälan
- skrivelse från Hakkas socialdemokratiska förening
- utredning av organisationsöversyn för service- och tekniknämnden
- servicecentralen
- bryggor vid Nuolajärvi
- skottning av Tallbacka IP
- driftbidrag ishallen, Malmberget
- skoterutredningen.
- aktivitetspark
- vallabodar
- rekrytering av personal
Mattias Liinanki (MP):
Informerar om att det varit möte med Migrationsverket och det kommer att behövas
boenden för flyktingar.
Mats Rantapää (S)
Vite från miljö- och byggnämnden angående OVK-besiktningar.
Har service- och teknikförvaltningen utfört asfalteringsarbeten på infrastruktur ägd av
annan (LKAB), i Malmberget.
Snöslunga på flyget, som är skrotad.
|
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Erik Johansson (S)
Playground Tallbacka och Kulleskolan.
Status på renovering av ridhuset.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att tacka för lämnad information,
att förvaltningschef Rune Blomster återkopplar ledamöternas frågor vid service- och
tekniknämndens sammanträde 10 november 2015.
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.
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SoT/2015:422 -042
§ 124
Omfördelning av medel till ombyggnad och tillbyggnad av Maria förskolas kök
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att 1 000 tkr omfördelas från projekt 44102 ombyggnad av Tallbackaskolans kök till
projekt 44101 tillbyggnad av Maria förskolas kök.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
På grund av bl.a. arbetsmiljöproblem har man startat projektet. Rubricerat har projekterats samt upphandlats. Gällivare kommun fick in ett stort antal anbud varför priset bedöms vara ekonomiskt fördelaktigt. Anbudet ligger dock över budgeterade medel.
Ekonomiska konsekvenser
Service- och teknikförvaltningen har i årets budget 9 595 tkr för ombyggnad av Tallbackaskolans kök. Service- och teknikförvaltningen är inte klar att upphandla det, då
projektering ännu pågår. Detta projekt kommer inte hinna färdigställas i år. Service- och
teknikförvaltningen önskar därför överföra medel till Mariaskolans projekt.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetstutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att 1 000 tkr omfördelas från projekt 44102 ombyggnad av Tallbackaskolans kök till
projekt 44101 tillbyggnad av Maria förskolas kök.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-10-01 § 53.
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SoT/2015:375 -050
§ 125
Om- och tillbyggnad av kök vid Maria förskola
Service- och tekniknämnden beslutar
att anbud av Bergenudds Byggnad AB, Boden, antas och avtal tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd,
att förvaltningschef Rune Blomster undertecknar tilldelningsbeslutet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Upphandlingen avser om- och tillbyggnad av nytt storkök vid Maria förskola med tillhörande markarbeten. Nuvarande kökslokaler uppfyller inte gällande krav och föreläggande om åtgärder avseende lokalerna finns från Arbetsmiljöverket.
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har skett som en
förenklad upphandling.
Anbud har inkommit från följande.
Bergenudds Byggnads AB, Boden
Byggcity AB, Luleå
Nåiden Bygg AB, Luleå
SA Englund AB, Kalix
NCC Construction Sverige AB, Gällivare
Quadro Entreprenad AB, Boden
NYAB Sverige AB, Luleå
Edito Bygg AB, Piteå
Nordic Byggtjänst AB, Larsmo (Finland)
Sammanställning av anbuden enligt bilaga - Sammanställning/utvärdering
dat. 2015-09-02. Efter genomförd anbudsutvärdering framkom det att nedan angivna
anbudsgivare lämnat det prismässigt lägsta anbudet.
Bergenudds Byggnads AB, Boden.
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Förslag till beslut
att anbud av Bergenudds Byggnad AB, Boden, antas och avtal tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd.
Beslutsunderlag
1. Sammanställning dat. 2015-09-02.
2. Anbudsutvärdering dat. 2015-09-02.
3. Förfrågningsunderlag dat. 2015-06-24.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att anbud av Bergenudds Byggnad AB, Boden, antas och avtal tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd,
att förvaltningschef Rune Blomster undertecknar tilldelningsbeslutet.
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.
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SoT/2015:351 -826
§ 126
Ny lokalisering av isrinken på Sjöparken
Service- och tekniknämnden beslutar
att förlägga ny etablering av isrinken till gamla bollplanen/fotbollsplanen i Sjöparksområdets nordöstra del, samt
att etableringskostnader finansieras inom service- och teknikförvaltningens driftbudget.
Erik Johansson (S), Mats Rantapää (S) och Margareta Pohjanen (S) deltar inte i beslutet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Protokollsanteckning
Erik Johansson (S), Mats Rantapää (S) och Margareta Pohjanen (S) vill föra följande till
protokollet:
Ärendet har hanterats felaktigt från första början. Nyetableringen av isrinken lämnar oss
alldeles för många frågetecken i dagsläget, för att kunna fatta ett klokt beslut. Vi ser
farhågor kring vattenförsörjningen, parkeringssituationen, extra kostnader för driften
samt vad som händer med de vinteraktiviteter som funnits i området tidigare. Vi vill inte
lägga ett motförslag för att hindra etableringen, en isrink är viktig för Gällivare kommun
och prioriterad av socialdemokraterna. Med anledning av detta väljer vi att avstå från att
delta i beslutet.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har i rubricerat ärende beslutat att uppdra till service- och
teknikförvaltningen att utreda en central placering samt finansiering av isrinken.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet funnit tänkbar etableringsplats på den gamla bollplanen/fotbollsplanen i Sjöparksområdets nordöstra del.
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutar vid sammanträdet 2015-10-01 § 50
att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde 13 oktober 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Eftersom markförhållandena bedöms som goda och ingen schaktning eller asfaltering
blir nödvändig, samt att ytan har befintlig belysning så bedöms de ekonomiska förutsättningarna finnas inom befintliga driftbudgetramar inom förvaltningen.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser konstateras.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att förlägga ny etablering av isrinken till gamla bollplanen/fotbollsplanen i Sjöparksområdets nordöstra del, samt
att etableringskostnader finansieras inom service- och teknikförvaltningens driftbudget.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Britt-Marie Wiklund (M)
att förlägga ny etablering av isrinken till gamla bollplanen/fotbollsplanen i Sjöparksområdets nordöstra del, samt
att etableringskostnader finansieras inom service- och teknikförvaltningens driftbudget.
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 Mattias Liinankis m.fl.förslag.
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SoT/2015:381 -805
§ 127
Fördelning av verksamhetsbidrag
Service- och tekniknämnden beslutar
att verksamhetsbidrag för perioderna 2015-01-01 – 2015-06-30 (budget 2014) samt
2015-07-01 – 2015-12-31 (budget 2015) utgår med 68 kr/deltagare och 31:50
kr/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 78 kr/deltagare och
32 kr/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 88 kr/deltagare och
32:50 kr/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 108 kr/deltagare och
33 kr/aktivitetstillfälle,
att prioriterade områden är kommunens byar och prioriterade åldrar och grupper är
flickor 13-19 år.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Enligt gällande normer för kommunalt föreningsstöd ska service- och tekniknämnden
vid varje utbetalningstillfälle, 25 februari och 25 augusti årligen besluta vad varje deltagare ska vara värd respektive vad varje aktivitet ska generera i bidrag. Nämnden ska
vidare besluta om ett större bidrag ska ges prioriterade åldrar och områden.
Service- och teknikförvaltningen har utarbetat förslag avseende verksamhetsbidraget.
Ekonomiska konsekvenser
Förslagen inryms i den budgetram som service- och tekniknämnden har för verksamhetsåret 2015 och den ram som förväntas medges nämnden 2016. Skulle kommande års
ram för bidraget av någon anledning bli förändrad, har nämnden möjlighet att anpassa
bidragsbeloppen i samband med beslutet om 2016 års verksamhetsbidrag.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Verksamhetsbidraget är av mycket stor betydelse för de föreningar som bedriver barnoch ungdomsverksamhet. Att barn och ungdomar aktiveras på olika sätt är positivt ur ett
folkhälsoperspektiv. Föreningarnas verksamhet leder i flertalet fall till att barn tränas i
demokrati på ett praktiskt sätt och i bästa fall lär sig se allas lika värde.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att verksamhetsbidrag för perioderna 2015-01-01 – 2015-06-30 (budget 2014) samt
2015-07-01 – 2015-12-31 (budget 2015) utgår med 68 kr/deltagare och 31:50
kr/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 78 kr/deltagare och
32 kr/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 88 kr/deltagare och
32:50 kr/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 108 kr/deltagare och
33 kr/aktivitetstillfälle,
att prioriterade områden är kommunens byar och prioriterade åldrar och grupper är
flickor 13-19 år.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens förslag avseende fördelning av verksamhetsbidraget.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-10-01 § 51
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SoT/2015:282 -0091
§ 128
Två timmars parkering på Storgatan 21
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta föreslaget medborgarinitiativ.
Bakgrund
Ett medborgarinitiativ har inkommit till Gällivare kommun 2015-06-24, ärendenummer
MedbIni/2015:47, med förslag att begränsa parkeringstiden vid Storgatan 21. Motivet är
svårigheter att hitta parkering utanför butiker i anslutning till nämnda adress.
Ekonomiska konsekvenser
Mindre kostnader uppkommer i samband med skyltning.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att anta föreslaget medborgarinitiativ.
Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ företagsbolaget.
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SoT/2015:23 -104
§ 129
Kommunala råden informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde informerar ledamöterna från de kommunala råden om
ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.
Erik Johansson (S) informerar att ungdomsfullmäktige håller en demokratidag
25 november 2015.
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SoT/2015:5 -012
§ 130
Ärendeuppföljning 2015
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Bakgrund
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträdet. Nedan redovisas
ärendeuppföljningslistan.
______________________________________________________________________
Ärende:
Policy för hastighetsnedsättningar i Gällivare kommun
Diarienummer:
Initierat av:
Service- och tekniknämnden
Ursprungligt D-nr:
Ärendetyp:
Åtgärd:
Service- och teknikförvaltningen tar fram en policy för hastighetsnedsättningar i Gällivare kommun
Ansvarig:
Uppföljning/
Ärendet är vilande tills ny gatuingenjör tillträder.
bevakningsdatum:
Delgivning
______________________________________________________________________
Ärende:
Vägg för graffitimålning
Diarienummer:
SOT/2014:170
Initierat av:
Kommunfullmäktige
Ursprungligt D-nr:
KS/2014:368
Ärendetyp:
Motion
Åtgärd:
Kommunfullmäktige uppdrar SOT- och BUoK-nämnden att
upprätta en handlingsplan för att minska klotter och möjliggöra graffiti.
Ansvarig:
SOT- och BUoK-nämnden
Uppföljning/
bevakningsdatum:
Delgivning
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Ärende:
centrala Gällivare
Diarienummer:
Initierat av:
Ursprungligt D-nr:
Ärendetyp:
Åtgärd:

Gestaltnings- och profilprogram för Gällivare kommun och
SOT:117
Kommunfullmäktige
KS 2013:573
Program
SOT-nämnden blir huvudman för genomförande av program,
att tids- och genomförandeplan tas fram samt arbetas in i
budgeten på SOT-nämnden. Att programmet anpassas mer
avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
SOT-nämnden

Ansvarig:
Uppföljning/
bevakningsdatum:
Delgivning:
____________________________________________________________________
Ärende:
Principer för kommunalt huvudmannaskap vid detaljplanering
Diarienummer:
SOT/2015:217
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Ursprungligt D-nr:
KS/2015:335
Ärendetyp:
Riktlinjer
Åtgärd:
att samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med SOT får
i uppdrag att utarbeta principer för kommunalt huvudmannaskap av VA-nät, gator och naturområden till KSsu 3 september.
Ansvarig:
SAM och SOT
Uppföljning/
2015-09-03
bevakningsdatum:
Delgivning:
______________________________________________________________________
Ärende:
Teckna avtal med SportEvent om nyttjande av konstsnöanläggning
Diarienummer:
SOT/2015:78
Initierat av:
Kommunstyrelsen
Ursprungligt D-nr:
KS/2015:68
Ärendetyp:
Uppföljning
Åtgärd:
SOT-förvaltningen tecknar avtal med SportEvent om nyttjande av konstsnöanläggning.
Ansvarig:
SOT-nämnden
Uppföljning/
bevakningsdatum:
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Ärende:
Fortsatt utveckling av vintersportorten Gällivare
Diariennr:
SoT/2015:429
Initierad av/
Kommunstyrelsen
Ursprungligt d.nr:
KS/2015:372
Ärendetyp:
Avtal
Åtgärd:
Service- och teknik tecknar avtal med SportEvent
Ansvarig:
Service- och tekniknämnden
Uppföljning/
Bevakningsdatum:
Delgivning:
______________________________________________________________________
Ärende:
Diarienummer:
Initierat av:
Ursprungligt D-nr:
Ärendetyp:
Åtgärd:

Dagvattenpolicy Gällivare kommun
SOT/2014:390
Miljö- och byggnämnden
MN/2014:0948
Återremiss
Redaktionella förändringar behöver göras såsom laghänvisningar samt policyn bör anpassas till kommunens övriga dokumenttyper och samordnas med kommunens målstyrningssystem.
SOT-nämnden, MoB-nämnden och SAM.

Ansvarig:
Uppföljning/
bevakningsdatum:
Delgivning:
______________________________________________________________________
Ärende:
Cirkulationsplats och gc-väg Oljevägen-Cellulosavägen
Diariennr:
SoT/2015:427
Initierad av/
Kommunstyrelsen
Ursprungligt d.nr:
KS/2015:510
Ärendetyp:
Åtgärd:
Service- och tekniknämnden får i uppdrag att aktualisera
förfrågningsunderlaget och utföra anläggandet av rubricerad
cirkulationsplats med tillhörande gc-vägsanslutning under
2016.
Ansvarig:
Service- och tekniknämnden
Uppföljning/
Bevakningsdatum:
Delgivning:
______________________________________________________________________
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
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SoT/2015:406 -102
§ 131
Fyllnadsval av representant till rådet för funktionshindersfrågor
Service- och tekniknämnden beslutar
att välja Britt-Marie Wiklund (M) som ordinarie representant till rådet för funktionshindersfrågor,
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Bakgrund
Föreligger fyllnadsval av representant till rådet för funktionshinderfrågor 2015-2018
efter Magnus Stafstedt (MP).
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2015-10-01 § 55 att lämna ärendet
öppet till service- och tekniknämndens sammanträde 13 oktober.
Mandat nr
1.

Partikonstellation
M/V/MP/NS/MaV

JMF-tal
22

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2015-08-24 § 118.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att välja Britt-Marie Wiklund (M) som ordinarie representant till rådet för funktionshindersfrågor,
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
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.
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SoT/2015:434 -006
§ 132
Sammanträdesplan 2016
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta sammanträdesplanen för service- och tekniknämndens arbetsutskott samt
service- och tekniknämnden för år 2016.
Bakgrund
Ett förslag på sammanträdesplan är framtagen i samverkan mellan kvalitetsledaren,
ekonomienheten samt nämndsekreterarna. Sammanträdena är placerade så att det stämmer överens med den gemensamma verksamhetsplaneringsprocessen där styrkort och
budgetarbetet ingår.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta föreslagen tidplan för sammanträden bedöms inte påverka ekonomin
utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader. Den ekonomiska konsekvensen av
eventuella extra sammanträden kan inte beräknas i förväg.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet att anta föreslagen tidplan för sammanträden bedöms ej ha konsekvenser att ta i
beaktande vad gäller perspektivet barn och unga.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att anta sammanträdesplanen för service- och tekniknämndens arbetsutskott samt
service- och tekniknämnden för år 2016.
Beslutsunderlag
1. Sammanträdesplan 2016.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-10-01 § 56.
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SoT/2015:4 -027
§ 133
Kurser/konferenser/återkoppling
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Anmälda kurser/konferenser till dagens sammanträde.
1. Scouterna inbjuder till konferens - Barns rätt till en trygg fritid.
Tid och plats: 28 januari 2016, Skandia i Stockholm.
2. Naturskyddsföreningen inbjuder till Tankesmedja om lokal naturvård.
Tid och plats: Onsdag 18 november 2015, Stockholm.
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SoT/2015:452 -810
§ 134
Vallabodar
Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att bereda ett ärende avseende vallabodar
på Hellnerstadion till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kostnad för vallabodarna är 1 Mkr som finansieras av kommunstyrelsen.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att bereda ett ärende avseende vallabodar
på Hellnerstadion till kommunstyrelsen.
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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