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§1
Delgivningar
SoT/2018:12

000

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Service-och tekniknämnden föreslås besluta
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Underlag
1. Rapport delgivningar

Utdragsbestyrkande
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§2
Delegationer
SoT/2018:32

002

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda delegationer
Vid dagens sammanträde föreligger inga anmälda delegationer

Utdragsbestyrkande
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§3
Budgetuppföljning
SoT/2018:14

042

Service och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för oktober 2017 samt
att Service- och teknikförvaltningen ser över sina rutiner för att säkerställa att den ekomomiska redovisningen är korrekt och tillförlitlig under
året. Resultatet ska presenteras för Service- och tekniknämnden den 24
april.
Protokollsanteckning
Mats Rantapää (socialdemokraterna), vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna tar med stor oro emot dagens budget- information.
Vi har under hela 2017 fått information om ett plusresultat av varierande
storlek. Idag, januari 2018, får vi veta att ett nollresultat är bästa scenariot, minusresultat mest troligt. Vi ska som nämnd ta ansvar och vidta
åtgärder vid behov. Att få nu information 2018 om 2017 omöjliggör
detta.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för november 2017 har upprättats.
Förvaltningschefen Rune Blomster informerar om budgetläget.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Utdragsbestyrkande
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Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för oktober 2017.

Underlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter november 2017.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter november 2017.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (23)

2018-01-16

Service- och tekniknämnden

§4
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
SoT/2018:33

301

Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information.
Ärendebeskrivning
Vid varje sammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor för service- och
teknikförvaltningen och ledamöterna ställer frågor till förvaltningschefen.
Förvaltningschefen informerar om :
-Vassara VA
Miljö och bygg har lämnat in ett förslag till Kommunstyrelsen om utökat
verksamhetsområde.
-Repisvaara mitt
VA
Vägar
-Ridhuset:
Ridhuset är i dåligt skick pga vattenskador, vilken medför att stora hallen
är stängd
-Områdesvisa satsningar
Förvaltningschefen informerar om Björkmansheden där slutbesiktning
inte är godkänd.
Mats Rantapää(S) har frågor om hur det kan ha blivit så dålig kvalitet till
så stor kostnad.
-Uteisar:
Mats Rantapää (S) har frågor om det finns möjlighet att köpa till en del
till traktorn som plogar isarna för att kunna ”säcka” isen och därigenom
få jämnare yta på isarna. Förvaltningschefen tar med sig frågan.
-Belysning ny rondell:
Belysningen vid nya rondellen fungerar av och till, det beror på att det är
problem med styrsystemet.

Utdragsbestyrkande
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-Älgar på torget:
Ny dekoration på torget, ljussatta älgar. Monika Eriksson (S) har frågor
om kostnader för detta.
-Alen 5:
Tidigare O´Learys, är klart för inflyttning.

Utdragsbestyrkande
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§5
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
SoT/2018:34

100

Sevice- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndsammanträde informerar förvaltningschefen om samhällsomvandlingen och ”Nya Gällivare”.
Förvaltningschefen informerar om att samarbetet med SAM fungerar bra
och Förvaltningschefen vill bli ännu mer delaktig.
-Vassara Sandviken
Förstudie pågår. Utreder ev. bostadsbebyggelse
-Vård och omsorgsboende Repisvaara
Förstudie pågår
-F-6 skola och förskola till Repisvaara Norra
Detaljplaner klara.
-Forsen
Projektering pågår, mål inflytt 2018
-Ny förskola Mellanområdet
Detaljprojektering pågår, utredning av projektalternativ.
-Friidrottshall
Programarbete pågår. Invigning höst 2018
-Överläraren
-Kunskapshuset
-Is och evenemangsarenea
Färdigställande av förfrågningsunderlag pågår. Invigning sommar 2018.
-Sjöparken parkområde etapp 1

Utdragsbestyrkande
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-Multiaktivitetshuset
Programarbete påbörjat med utgångspunkt Dundret City.
Detaljplan påbörjad.

Utdragsbestyrkande
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§6
Kommunala råden informerar
SoT/2018:35

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 finns ingen information att ge.

Utdragsbestyrkande
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§7
Ärendeuppföljningslista
SoT/2018:36

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljningslistan tas upp som en stående punkt vid varje nämndsammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§8
Kurser/konferenser/återkoppling
SoT/2018:37

027

Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda kurser och konferenser
Vid sammanträdet presenterades en utbildning i nya Kommunallagen
måndag 12 februari 2018, kl: 08:00-12:00 Blå Forell Gällivare.
1.Vinterväghållning
PIKU Kommun
17/1, 18/1,23/1,24/1 eller 25/1 olika orter
kan finnas platser kvar
2.Aktuell avfallspolitik
Region Västerbotten tillsammans med Norrbottens Kommuner
21/3 2018 Scandic Hotell Skellefteå.
3. Årsredovisning-ett rykande aktuellt ämne
PWC
Stockholm 8/2 2018, Göteborg 14/2 2018
Anmälan senast 4 v före utbildningen
4. Konsumentdagarna 2018
Konsumentvägledarnas förening
Linköping 23-25/5 2018

Utdragsbestyrkande
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§9
Verksamhetsuppföljning
SoT/2018:38

012

Verksamhetsuppföljning vid varje nämndssammanträde.
Service och tekniknämnden beslutar
att ett förslag på upprustning av ridhuset presenteras på sammanträdet
den 20 februari 2018,samt att kostnaderna för detta planeras in i budgetarbetet, samt att utredningar från WSP presenteras för nämnden.
att bjuda in Peter Eriksson, avdelningschef, service- och teknikförvaltningen till Service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde den
6 februari 2018, samt Service- och tekniknämndens sammanträde den
20 februari 2018, för att presentera en åtgärdsplan för områdesvisa satsningar, samt presentera planerade investeringar inför sommaren 2018,
att ärendet områdesvisa satsningar skall läggas till ärendeuppföljningslistan.
Yrkande
Mattias Liinanki (Mp) yrkar
att utredningar från WSP presenteras för nämnden samt
att en sammanställning av sommarens investeringar presenteras för Service och tekniknämnden på kommande sammanträden i februari.

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Ansökan om utökat driftsbidrag Ishallen
SoT/2017:2208

805

Service- och teknikförvaltningen beslutar
att avslå utökat driftsbidrag.
Ärendebeskrivning
Malmbergets AIF ansöker i rubricerat ärende om förhöjt driftbidrag till
Ishallen för perioden 2018-01-01-2018-03-31 samt 2018-08-01-201903-01.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att ansökan vida överskrider tilldelad driftbudget 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Ansökan totalt landar på 2 814 000 tkr fördelade med 2 052 000 tkr för
2018 och 762 000 tkr för 2019.
Tilldelad driftbudget för Ishallen 2018 uppgår till 1 645 000 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Stora konsekvenser för barn och ungdom som har Ishockey och Konståkning som fritidssysselsättning.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att avslå utökat driftsbidrag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Tidigare öppnande av Tallbacka IP
SoT/2017:2216

821

Service-och tekniknämnden beslutar
avslå GMFF:s önskan om att öppna Tallbacka IP till 1 februari 2018 då
avsatta medel inte finns att tillgå inom budget
Jäv
Mats Rantapää (S) anför jäv och deltar inte vid beslut
i ärendet.
Protokollsanteckning
Monika Eriksson (S) tog upp om det förekommit diskussioner om andra
lösningar i ärendet.
Ärendebeskrivning
GMFF har inkommit med en skrivelse om att de önskar att kommunen
ska öppna Tallbacka IP till 1 februari för att tillmötesgå deras satsning på
spel i division 2.
Ekonomiska konsekvenser
2017 års Budget för Tallbacka IP är 415tkr, den faktiska kostnaden blir
ca 1000tkr på grund av att fotbollsplanen var spelbar i början av mars
enligt beslut. Att öppna 1 februari skulle innebär en ytterligare kostnad
på uppskattningsvis ca 500-700tkr beroende på väderförhållandena under denna månad.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända, då ett tidigare öppnande av Tallbacka IP i första hand är utifrån seniorverksamhetens önskemål.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden att
avslå GMFF:s önskan om att öppna Tallbacka IP till 1 februari 2018 då
avsatta medel inte finns att tillgå inom budget
Underlag
1. Skrivelse från GMFF

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Överlåtandeförutsättningar Hundgården
SoT/2017:2252

247

Service- och teknikförvaltningen beslutar
att fastighetsavdelningen 2018 bidrar med 200 000 kr till hundklubbens
projekt från medel för avvecklingsfastigheter.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-19 (KS/2015.'567 299) att avstycka fastigheten Hundgården Nuollamyren 1:2 och därefter i dialog
med hundklubben utarbeta förutsättningar för överlåtelse av fastigheten.
Fastighetssamordnaren och utvecklingsenheten har haft möten med
hundklubben för att kunna arbeta fram en bra lösning. Hundgården är i
behov av renovering och önskemål finns även om utbyggnad för att öka
intäkterna och tillgodose samhällets behov.
Föreningen har genom intäkter och gåvor samlat in
500 000 som de planerar använda till upprustning och utbyggnad av
hundgården. Det saknas dock 600 000 kr för att fullfölja hela projektet,
som har en totalkostnad på
1 100 000 kr.
Frågan har lyfts till kommunen att gå in med resterande summa, för att
kunna möjliggöra ett övertagande av fastigheten. Kommunen kan dock
inte bidra med hela summan och kommer därför att be BHK-Malmen att
söka resterande summa från LKAB och Aitik.
Hundklubben har en tydlig plan och vision för utveckling av hundgårdens
verksamhet. Föreingen har en stabil ekonomi och visar på en ekonomisk
hållbarhet i framtiden, där utrymme finns för både drift, underhåll och
sparande.
Både utvecklingsenheten och fastighetssamordnaren anser att en satsning på hundklubbens renovering och utbyggnad är ett bra strategiskt
steg i att förbättra situationen för kommunens hundägare samt bidra till
ökade
arbetsmöjligheter i och med att ge hundklubben möjlighet att utöka sin
verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Utvecklingsenheten ger 200 000 kr i bidrag till Projektet Hundgården.
Fastighetsavdelningen ger 200 000 kr i bidrag, förutsatt att överskott
från 2017 års driftsbudget gällande avvecklingsfastigheterna överförs till
2018.
Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Att fastighetsavdelningen 2018 bidrar med 200 000 kr till hundklubbens
projekt från medel för avvecklingsfastigheter.
Underlag
1. Verksamhetsbeskrivning BHK Malmen
2. Projektkostnad Utbyggnad
3. Projektkostnad Renovering
4. Budget BHK- Malmen 2016-2019

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Detaljbudget Service- och tekniknämnden 2018
SoT/2017:2292

042

Service- och teknikförvaltningen beslutar
att anta upprättat förslag till detaljbudget 2018.
Reservation
Mats Rantapää (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Socialdemokraterna vill att besparingen om ca.500 000 kr Malmbergets
simhall, tas fram på annat sätt inom förvaltningen, vilket inte kan vara
svårt med effektivare hantering av driftsfrågor i allmänhet. Att i en svår
situation för Malmberget, (samhällsomvandlingens vedermödor), strö ytterligare salt i såren i form av försämrad samhällsservice, känns inte rätt.
Ärendebeskrivning
Förslag till detaljbudget för nämnden har upprättats. Detaljbudgeten innehåller detaljbudget för Service- och teknikförvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Nämndens budgetram som beslutats av kommunfullmäktige har fördelats
per verksamhet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Detaljbudget 2018 innebär inga förändrade konsekvenser för barn och
ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service-och tekniknämnden besluta
att anta upprättat förslag till detaljbudget 2018.
Underlag
1. Detaljbudget skatte 2018
2. Förändringar SOT skatte 2018
3. Ramberäkning budgetbok 2018
4. Detaljbudget affär 2018

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Stipendium för idrottsungdom och ungdomsledare 2017.
SoT/2018:9

805

Service- och tekniknämnden beslutar
att utse Anders Magnusson Gällivare SK Brottning till Gällivare kommuns
ungdomsledarstipendiat 2017.
att utse Maja-Lina Sande OK Sarven Terränglöpning och Gällivare Skidallians Skidor längd till Gällivare kommuns idrottsungdomsstipendiat 2017.
Ärendebeskrivning
En kommitté bestående av lokala från NSD och Kuriren samt Tommy
Isaksson, lämnar härmed förslag på ungdomsledar- och idrottsungdomsstipendiat.
Ekonomiska konsekvenser
Inga då medel avsedda för ändamålet finns i driftbudgeten för 2017.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser konstateras.
Förslag till beslut
Till ungdomsledarstipendiat föreslår kommittén att Service- och tekniknämnden beslutar
Att utse Anders Magnusson Gällivare SK Brottning till Gällivare kommuns
ungdomsledarstipendiat 2017.
Till idrottsungdomsstipendiat förslår kommittén att Service- och tekniknämnden besluta
Att utse Maja-Lina Sande OK Sarven Terränglöpning och Gällivare Skidallians Skidor längd till Gällivare kommuns idrottsungdomsstipendiat 2017.
Underlag
1. Till ungdomsledarstipendiat har tre (3) förslag inkommit och som motiv till föreslagen stipendiat anges följande.
Anders har direkt efter den egna aktiva karriären fortsatt som ledare
inom Brottningen där varje vecka innebär 3-4 träningspass med före-

Utdragsbestyrkande
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ningens ungdomar och helgerna kompletteras med domarinsatser som
medfört utbildningar och certifiering.
Det som utmärker denna ledare är hans egna ord ”Det är dags att betala
tillbaka nu, allt jag fått av klubben, allt som klubben ställt upp på mig
under en lång rad av år, allt jag har fått och upplevt, vänner, träningar,
resor och tävlingar”.
2. Till idrottsungdomsstipendiat har tre (3) förslag inkommit och som
motiv till föreslagen stipendiat anges följande.
Maja-Lina har efter att ”sadlat om” från fotboll till terränglöpning och skidåkning, visat enastående framgångar och resultat på kort tid. Med en
vilja av stål har hon näst intill varit obesegrad i mängden terränglopp
som hon ställt upp inom Sverige och är obesegrad av svenskt motstånd
trots att hon tävlat i seniorklass. Även inom skidåkningen börjar resultaten komma med en rad framstående placeringar. Dessa idrottsliga resultat i kombination med lyckade studieresultat gör henne till en god förebild för kommunens idrottsungdom.

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Information projektplan belysning
SoT/2017:2079

370

Ärendebeskrivning
Robin Waara, avdelningschef teknikavdelningen, informerar om projektplan belysning enligt Gällivare Kommuns projektstyrningsmodell.

Utdragsbestyrkande

