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§ 135
LexMeeting
SoT/2015:77

005

Service- och tekniknämndens beslutar
att tacka för genomförd utbildning och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Dagens hantering av digitala sammanträden har inneburit ett kraftigt
merarbete för nämnds- och kommunsekreterare. I stället för en mer
rationell och effektivare hantering av nämndadministrationen har vi i
dagsläget en mer tidskrävande administration på grund av att sekreterarna förväntas distribuera handlingar på flera sätt och med system som
är dåligt integrerade med kommunens system för nämndhantering. I den
utveckling av ärende- och dokumenthanteringssystemet Lex som skett
under ett antal år, ingår en applikation för Ipad där hela sammanträdet
med dess ärendeförteckning och handlingar kan göras tillgänglig i Ipad,
utan något merarbete för sekreterarna. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-16 § 48 beslutade kommunstyrelsen rekommendera
övriga nämnder att kalla ersättare till sammanträdet där genomgång av
applikationen sker.
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 10 november 2015,
utbildas nämnden i LexMeeting.
Lars Nilsson, projektledare Lex och Tim Lennestål, IT-tekniker utbildar
nämnden i LexMeeting.
Utbildningen pågår mellan kl. 08.45-09.30.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 48.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-10-27 § 58.

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Delgivningar
SoT/2014:264

026

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Ärendebeskrivning
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet.
3.

SoT 2015:514/042
Kommunstyrelsen 2015-10-26 – Budgetuppföljning.

4.

SoT 2015:264/026
Förvaltningsrätten 2015-10-22 – Delgivning om att Arbetsmiljöverket
ansökt om utdömande av vite.

5.

SoT 2015:485/533
Svensk Pilotförening 2015-10-14 – Skrivelse rörande etableringen av
nytt flygbolag.

6.

SoT 2015:503/814
Service- och teknikförvaltningen 2015-10 – Driftavtal mellan Gällivare
kommun och Yrttivaara skoter- och fritidsförening.

7.

SoT 2015:502/814
Service- och teknikförvaltningen 2015-10 – Driftavtal mellan Gällivare
kommun och Kaitum älvdals skoter- och fritidsförening.

8.

SoT 2015:370/408
Miljö- och byggnämnden 2015-10-20 – Vitesföreläggande på fastigheten Gällivare 16:99.

9.

SoT 2015:372/408
Miljö- och byggnämnden 2015-10-20 – Vitesföreläggande på fastigheten Gällivare 12:102.

10.

SoT 2015:373/408
Miljö- och byggnämnden 2015-10-20 – Vitesföreläggande på fastigheten Kavaheden 1:2.

Utdragsbestyrkande
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11.

SoT 2015:371/408
Miljö- och byggnämnden 2015-10-20 – Vitesföreläggande på fastigheten Gällivare 12:475.

12.

SoT 2015:472/408
Miljö- och byggnämnden 2015-10-20 – Vitesföreläggande på 22 fastigheter samt Tingshuset 1 och Malmberget 2:5.

13.

SoT 2015:156/829
Kommunfullmäktige 2015-10-05 § 140 – Avslag på motion utegym.

14.

SoT 2015:89/452
Miljö- och byggförvaltningen september 2015 – Lista över beviljade
och avslagna beslut från kommunal avfallshämtning.

15.

SoT 2015:471/452
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-10-06 § 77 – Projekt Repisvaara.

Protokoll har inkommit från:
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-10-20.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.

Utdragsbestyrkande
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§ 137
Delegationsbeslut
SoT/2015:3

002

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden.
Vid dagens sammanträde föreligger inga anmälda delegationsbeslut.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att lägga ärendet till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 138
Budgetuppföljning
SoT/2015:7

042

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för september 2015.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för september 2015 har upprättats.
Rune Blomster, förvaltningschef föredrar ärendet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för september 2015.
Underlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter september 2015.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter september 2015.
3. Detaljerad kalkyl för teknikavdelningen.

Utdragsbestyrkande
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§ 139
Frågeställning från socialdemokraterna angående befarat underskott i
budget
SoT/2015:457

040

Service- och tekniknämnden beslutar
att den muntliga redogörelsen från förvaltningschefen skriftligt biläggs
ärendet, bilaga 1.
Ärendebeskrivning
Vid service- och tekniknämndens sammanträde
2015-10-13 § 117 lade socialdemokraterna följande protokollsanteckning
till protokollet:
Socialdemokraterna noterar att det kraftiga underskottet i budgeten inte
kommer att 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.
Förvaltningschefen redogör på sammanträdet att man naturligtvis arbetar
med att få ekonomin i balans till bokslut. Anledningen till det dåliga resultatet hittills är extremt höga kostnader under januari och februari för
snöröjning.
Avdelningscheferna har fått i uppdrag att se över sina kostnader. Förutsättningar för att klara budget i balans finns genom återhållsamhet. Vad
som är osäkert och inte kan förutses är extremt dåligt väder med mycket
snöfall, då det blir svårt att klara budget.
Ekonomiska konsekvenser
Om man inte klarar budget, kan detta medföra besparingskrav påföljande
budgetår, vilket i sin tur kan ge påverkan på kvalité för verksamheten.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Minskade resurser drabbar oftast alla både barn och vuxna.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att med lämnad information lägga ärendet till handlingarna.
Underlag
1. Protokollsanteckning 2015-10-13.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-10-27 § 64.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar
att den muntliga redogörelsen från förvaltningschefen skriftligt biläggs
ärendet, bilaga 1.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet med Mats Rantapääs förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 140
Förvaltningschefen informerar
SoT/2015:1

301

Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra till förvaltningschefen att se över möjlighet till att endast
sanda halva sidan av gång- och cykelvägarna,
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen avseende
framtidsfrågor för service- och teknikförvaltningen och ledamöterna ställer frågor till förvaltningschefen.
Rune Blomster, förvaltningschef återkopplar frågor från föregående
nämnd och lämnar ny information:
- viten på OVK-besiktningar från miljö- och byggnämnden
- ersättning från LKAB
- snöslunga på flyget
- playground
- renovering ridhuset
- servicecentralen
Margareta Pohjanen (S):
Belysning i träd på hembygdsområdet saknas.
Mats Rantapää (S):
Belysning på hälsans stig
Förvaltningschefen återkopplar vid nästa sammanträde.
Thomas Regemalm, tf. avdelningschef informerar om Karhakka.
Informationen pågår mellan kl. 13.45–14.15.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2015-10-13 § 123.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-10-27 § 57.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att uppdra till förvaltningschefen att se över möjlighet till att endast
sanda halva sidan av gång- och cykelvägarna,
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
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.

Utdragsbestyrkande
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§ 141
Revisorernas granskning av kommunens och bostadsföretagets fastighetsförvaltning
SoT/2015:425

007

Service- och tekniknämnden beslutar
att yttrandet förtydligas med att ordet ”bör” byts ut mot ”ska” avseende
planerade åtgärder,
att åtgärder enligt yttrandet påbörjas under första kvartalet 2016,
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att bjuda in service- och tekniknämnden för en muntlig redogörelse,
att anta service- och teknikförvaltningens samt TOP Bostäder AB:s
yttrande.
Ärendebeskrivning
Revisionen har granskat hur den samordnade fastighetsförvaltningen
fungerar mellan kommunen (service- och teknikförvaltningen) och TOP
Bostäder AB. Granskningen syftar till att bedöma om fastighetsunderhållet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen av underhållsbehovet/riskerna är tillräcklig.
Ekonomiska konsekvenser
Avsikten är att granskning skall ge förslag till förbättringar som gör
verksmanheten effektivare samt höjer kvalitén.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Effektivare lokalskötsel är till fördel för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta service- och teknikförvaltningens samt TOP Bostäder AB:s
yttrande.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

217 (234)

2015-11-10

Service- och tekniknämnden
Underlag
1. Revisorernas granskning.
2. Yttrande.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att yttrandet förtydligas med att ordet ”bör” byts ut mot ”ska” avseende
planerade åtgärder,
att åtgärder enligt yttrandet påbörjas under första kvartalet 2016,
att bjuda in service- och tekniknämnden för en muntlig redogörelse,
att anta service- och teknikförvaltningens samt TOP Bostäder AB:s
yttrande.
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.

Utdragsbestyrkande
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§ 142
Revisorernas granskning av samhällsomvandlingen
SoT/2015:84

007

Service- och tekniknämnden beslutar
att i det fortsatta arbetet med samhällsomvandlingen beakta revisorernas
bedömning och synpunkter,
att lägga revisionsrapporten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar
med samhällsomvandlingen för att bedöma om erforderliga åtgärder vidtagits för att arbetet ska kunna bedrivas ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen kan ses som en i raden av granskningar
som sammantaget har till syfte att följa utvecklingen av kommunens
arbete med samhällsomvandlingen.
Inledningsvis bedömer revisorerna att kommunstyrelsen och samtliga
nämnder i vissa delar vidtagit erforderliga åtgärder för att arbetet med
samhällsomvandlingen ska kunna bedrivas ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll, men det föreligger ett behov av utveckling. Samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden samt mellan kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden behöver utvecklas
för att minska risken för att det vid planering av användningen av markområden beaktas att vissa bygglov inte kan meddelas samt för att säkerställa att kompetens och kunskap inom det kommunaltekniska området
tas tillvara i planeringsprocessen.
Vidare bedömer revisorerna att det finns risk för att det vid prioriteringar
i verksamheterna mellan ordinarie verksamhet och samhällsomvandlingsfrågor kan uppkomma en situation där bl.a. arbetsmiljö, kompetensförsörjning och uppföljning påverkar förutsättningarna för att ligga i fas med
planering och beredskap inför samhällsomvandlingens påverkan på verksamheterna.
Revisorerna bedömer även att det föreligger en risk för att tidsplaner kan
komma att försenas på grund av att markförsörjningsfrågor kan ta tid att
lösa samt att detaljplaner kan komma att överklagas. Vid granskningen
har revisorerna haft svårt att bedöma hur väl organisationen, och organi-
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seringen av själva arbetet med markfrågor och planer, är rustad för att
säkerställa ett så effektivt arbete som möjligt.
Slutligen ser revisorerna ingen tydlig plan för kompetensöverföring mellan gamla och nya ledamöter, varför det finns anledning att analysera
behovet av särskilda insatser för att åstadkomma en kompetensöverföring att nya ledamöter i kommunstyrelsen och nämnder är tillräckligt
insatta i samhällsomvandlingen, dess frågor och processer.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av förslaget till beslut.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att i det fortsatta arbetet med samhällsomvandlingen beakta revisorernas
bedömning och synpunkter,
att lägga revisionsrapporten till handlingarna.
Underlag
1. Granskning avseende samhällsomvandlingen, revisorerna i Gällivare
kommun, 23 februari 2015.
2. Service- och tekniknämnden 2015-10-27 § 60.

Utdragsbestyrkande
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§ 143
Service- och teknikförvaltningens ärendeuppföljning
SoT/2015:45

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att ärendet hänskjuts till service- och tekniknämndens sammanträde i
december.
Ärendebeskrivning
Vid service- och tekniknämndens sammanträden informerar service- och
teknikförvaltningen om pågående ärenden och status på dem.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen ny information.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att ärendet hänskjuts till service- och tekniknämndens sammanträde i
december.
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.

Utdragsbestyrkande
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§ 144
Vägbelysning
SoT/2013:149

317

Service- och tekniknämnden beslutar
att skyndsamt upphandla drift- och underhåll av vägbelysning.
Ärendebeskrivning
Thomas Regemalm, tf. avdelningschef informerar nämnden om vägbelysningen.
Informationen pågår mellan kl. 13.40–13.45.
Underlag
16.Handlingsplan belysning.
17.Riktlinjer gatubelysning.
18.Service- och tekniknämnden 2013-06-18 § 75.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att skyndsamt upphandla drift- och underhåll av vägbelysning.
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.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

222 (234)

2015-11-10

Service- och tekniknämnden

§ 145
Förslag till byte av namn på Sysselsättningsenheten
SoT/2015:446

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att Sysselsättningsenheten byter namn till Arbetsmarknadsenheten.
Ärendebeskrivning
Namnet sysselsättning leder tankarna mer till verksamheter med syfte
att skapa "någonting att göra", snarare än att aktivt och målmedvetet
sträva efter att finna ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det
är viktigt att vara tydlig och signalera till både de anvisade och de som
anvisar, ex Arbetsförmedlingen, att kommunens sysselsättningsenhet är
en arbetsplats som erbjuder träning på arbetsuppgifter som speglar ordinarie arbetsmarknad. Likaså är det viktigt att namnet indikerar att enheten är en tillfällig anhalt med målsättning och uppdrag att få anvisade
att komma närmare ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden med
avtalsenlig lön och större självständighet som resultat. Med denna motivering förslår undertecknade att Sysselsättningsenheten byter namn till
Arbetsmarknadsenheten.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar föreligger.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att Sysselsättningsenheten byter namn till Arbetsmarknadsenheten.
Underlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-10-27 § 61.

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Ansökan om driftbidrag, Malmbergets ishall
SoT/2015:488

826

Service- och tekniknämnden beslutar
att då medel saknas på service- och tekniknämnden, vidarebefordra
ansökan till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Malmbergets AIF anhåller i rubricerat ärende om ett omedelbart bidrag
om 409 000 kr för att klara driften av ishallen verksamhetsåret ut.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att driftbidraget till ishallen legat fryst på 895 000 kr så långt vårt
ekonomisystem hittar bakåt i tiden nämligen 1996. Årliga önskemål och
framställningar om ramökning för att någorlunda ligga i paritet med verkliga kostnadsökningar, har avslagits och ersatts med årliga så kallade
engångsanslag av varierande storlek. Som exempel kan nämnas att årets
driftbidrag 2015 uppgår till 1 195 000 kr varav 300 000 kr är engångsanslag och således ej en bestående ramökning.
Ekonomiska konsekvenser
Service- och tekniknämndens budgetramar för verksamhetåret 2015
medger inget utrymme att finansiera det sökta extra bidraget om
409 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Om ansökan avslås kan det innebär betydande negativa konsekvenser för
barngrupper med konståkning och ishockey som huvudsaklig fritidssysselsättning.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka Malmbergets AIF:s ansökan om extra tilläggsanslag/driftbidrag med 409 000 kr för drift av ishallen verksamhetsåret ut
2015.
Underlag
1. Ansökan.
2. Tjänsteskrivelse.
Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Mattias Liinanki (MP)
att då medel saknas på service- och tekniknämnden, vidarebefordra ansökan till kommunstyrelsen.
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.

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Svanparken
SoT/2015:453

331

Service- och tekniknämnden beslutar
att återremittera ärendet då det är dåligt berett.
Ärendebeskrivning
Uppdraget har ursprungligen bestått i att förvalta Svanparken och djurhållning av svanar. Svanparken har under längre period haft störningar i
dammens funktion, främst vattenläkage. Djurhållningen är en fråga som
följs upp av Länsstyrelsen, de följer upp djurens välbefinnande, personalens kompetensnivå samt anläggningens skick. Under åren har personal
tagit emot olika sorters djur och verksamheten har expanderat. Stölder
av djur har förekommit. Med anledning av samhällsomvandling har LKAB
och kommunen samverkat angående Svanparken, detta i syfte att skapa
trivsel i Svanparken så länge den kan vara öppen för allmänheten.
Thomas Regemalm, tf. avdelningschef informerar nämnden om Svanparken.
Informationen pågår mellan kl. 13.10–13.40.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser kommer att uppstå med anledning av ökade
krav på djurhållning samt vid eventuell reinvestering i Svanparken.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att återställa Svanparken enligt alternativ återfyllnad och avveckla djurhållning i kommunens regi.
Beslutsunderlag
1. Presentation av kalkyl för reparation samt återfyllnad.
2. Krav på djurhållare.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-10-27 § 62.
Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Erik Johansson (S) yrkar
att återremittera ärendet då det är dåligt berett
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.

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Pensionärsservice
SoT/2015:458

737

Service- och tekniknämnden beslutar
att pensionärsservice övergår från projekt till att bli permanent.
Ärendebeskrivning
Utvärdering av pensionärsservice.
Mats Ryen, enhetschef sysselsättningsenheten och Sven Lundgren,
avdelningschef service- och fritid, informerar nämnden om pensionärsservice.
Informationen pågår mellan kl. 11.00–11.45.
Ekonomiska konsekvenser
Budgeterade medel finns för pensionärsservice i dess nuvarande form.
Om servicegraden skall ökas behöver ytterligare medel tillskjutas.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att pensionärsservice övergår från projekt till att bli permanent.
Underlag
1. Utvärdering.
2. Presentation.

Utdragsbestyrkande
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§ 149
Isbana på Vassaraträsk, Vassarabanan
SoT/2012:449

814

Service- och tekniknämnden beslutar
att då medels saknas i dagsläget lämna ärendet till kommunstyrelsen för
handläggning, då en isbana på Vassaraträsk är ett bra projekt för att
göra Gällivare till en attraktiv vinterort.
Ärendebeskrivning
Friluftsfrämjandet har haft möte med förvaltningschefen, ordförande och
vice ordförande för service- och tekniknämnden 2015-10-13. Friluftsfrämjandet ansöker om bidrag för att ploga och underhålla en isbana på
Vassaraträsket. Totalkostnaden för vintern 2015-2016 bedöms till 400500 tkr.
Det har tidigare beviljats bidrag med 130 tkr för vintern 2012-2013 samt
120 tkr för vintern 2013-2014, service- och tekniknämnden 2013-12-10
§ 161. De har dessutom enligt egen uppgift fått 80 tkr per vinter i bidrag
från kommunens folkhälsoråd. Under vinter 2014-2015 påbörjades åtgärd, men det ymniga snöfallet i januari gjorde att de fick avbryta projektet. Resterande medel under åren har de fått som sponsring från olika
företag. Kommunen har dessutom införskaffat en traktordragen is hyvel
som de kostnadsfritt fått använda till sin verksamhet.
Friluftfrämjandet tror att det kan vara svårt att få medel från sponsorer
och folkhälsoråd idag och ansöker därför om 200 tkr, eller dock minst
120 tkr.
Ekonomiska konsekvenser
Service- och teknikförvaltningen saknar idag medel för ändamålet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Om verksamheten upphör försvinner en attraktiv friluftaktivitet både för
barn och vuxna.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att avslå begäran om medel.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2013-12-10 § 161.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-10-27 § 65.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2014-08-26 § 34.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Mattias Liinanki (MP)
att då medels saknas i dagsläget lämna ärendet till kommunstyrelsen för
handläggning, då en isbana på Vassaraträsk är ett bra projekt för att
göra Gällivare till en attraktiv vinterort.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden beslutar i enlighet med Mats Rantapääs m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 150
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
SoT/2015:22

100

Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen om samhällsomvandlingen och ”Nya Gällivare”.
Rune Blomster, förvaltningschef informerar att det på Gällivare kommuns
hemsida finns uppdaterad information om samhällsomvandlingen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 151
Kommunal råden informerar
SoT/2015:23

104

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndssammanträde informerar ledamöterna för de kommunala råden om ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen ny information från de kommunala råden.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Utdragsbestyrkande
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§ 152
Ärendeuppföljning 2015
SoT/2015:5

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra till förvaltningschefen att utse handläggare för gestaltningsoch profilprogrammet,
att ärendet avtal med SportEvent lyfts ur ärendeuppföljningen då avtal är
tecknat.
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljningslistan tas upp som en stående punkt vid varje
nämndssammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att uppdra till förvaltningschefen att utse handläggare för gestaltningsoch profilprogrammet,
att ärendet avtal med SportEvent lyfts ur ärendeuppföljningen då avtal är
tecknat.

Utdragsbestyrkande
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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.

Utdragsbestyrkande
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§ 153
Kurser/konferenser/återkoppling
SoT/2015:4

027

Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda kurser/konferenser till dagens sammanträde.
Vid dagens sammanträde föreligger inga anmälda kurser eller konferenser.
Britt-Marie Wiklund (M) informerar från ordförandekursen hon deltagit
på.
Förslag till beslut
att lägga ärendet till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

