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§ 16
Delgivningar
SoT/2018:101

101

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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§ 17
Delegationer
SoT/2018:32

002

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service och tekniknämnden.
Ordförande för service- och tekniknämnden, Britt-Marie Wiklund, har i
enlighet med delegationsordning gällande brådskande ärenden, fattat beslut
Datum/entreprenör
2018-01-12

Objekt
Sanering och ventilationsrengöring
Gällivare
Del A Saneringsarbeten

Entreprenör

1. Corvara Industri och
Skadeservice AB
2. Ocab Norrbotten AB
Del B Ventilationsrengöring
1. Corvara Industri och Skadeservice AB
2. Ocab Norrbotten AB

2018-01-26

Vassara Vattenverk
värmepumpsinstallation

Entreprenör

Gällivare Rör AB, Gällivare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6 (28)

2018-02-20

Service- och tekniknämnden

§ 18
Årsredovisning i egen nämnd
SoT/2018:1

0421

Service och tekniknämnden beslutar
att Service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende
Årsredovisning 2017 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,
att förslå kommunstyrelsen besluta att få överföra överskott om 865 tkr
av driftbudgeten.
att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få kompletteringsbudgetera 66 079 tkr av skatteverksamheternas investeringsbudget
2017,
att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få kompletteringsbudgetera 3 616 tkr av affärsverksamheternas investeringsbudget 2017,
att service- och teknikförvaltningen tillsammans med ekonomiavdelningen arbetar fram ett förslag på hyror som inkluderar kapitalkostnader,
som ska presenteras på service- och tekniknämnens sammanträde i maj
2018,
att service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att se över projektet
passagesystemet, för återkoppling till service – och tekniknämndens
sammanträde i mars 2018, samt
att tacka för lämnad information.

Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag, årets viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys,
framtidsperspektiv och utvecklingsområden. Årligen sammanfattas även
Service- och tekniknämndens måluppfyllelse utifrån den tagna verksamhetsplanen som är en del av kommunens målstyrningsmodell.
Service- och tekniknämndens årsredovisning (bokslut) avseende driftbudget 2017 uppvisar ett överskott på 86 tkr.
Service- och tekniknämnden begär att få överföra överskott om 865 tkr
av driftbudgeten.
Service- och tekniknämnden begär att få kompletteringsbudgetera 66
079 tkr av skatteverksamheternas investeringsbudget 2017.
Service- och tekniknämnden begär att få kompletteringsbudgetera 3 616
tkr av affärsverksamheternas investeringsbudget 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta:
-

att Service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse tillförs
ärende Årsredovisning 2017 och överlämnas till kommunfullmäktige
för fastställande,

-

att förslå kommunstyrelsen besluta att få överföra överskott om 865
tkr av driftbudgeten.

-

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få kompletteringsbudgetera 66 079 tkr av skatteverksamheternas investeringsbudget 2017,

-

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag få kompletteringsbudgetera 3 616 tkr av affärsverksamheternas investeringsbudget 2017,

Utdragsbestyrkande
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Underlag
Service- och tekniknämndens årsredovisning 2017 är uppdelad i:
1. Service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse 2017
2. Service- och tekniknämndens fördjupade måluppfyllelse 2017
3. Skatteverksamheternas bokslut 2017
4. Affärsverksamheternas bokslut 2017
5. Skatteverksamheternas kompletteringsbudget 2017
6. VA och Avfalls verksamheternas kompletteringsbudget 2017
7. Verksamhetsmått nyckeltal skatteverksamheter 2017
8. Verksamhetsmått nyckeltal affärsverksamheter VA 2017
9. Verksamhetsmått nyckeltal affärsverksamheter avfall 2017
Yrkande
Mattias Liinanki (Mp) yrkar med tillägg till förslag till beslut
att service- och teknikförvaltningen tillsammans med ekonomiavdelningen arbetar fram ett förslag på hyror som inkluderar kapitalkostnader,
som ska presenteras på service- och tekniknämnens sammanträde i maj
2018.
att service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att se över projektet
passagesystemet, för återkoppling till service – och tekniknämndens
sammanträde i mars 2018, samt
att tacka för lämnad information.

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Uppföljning av intern kontroll 1 januari - 31 december 2017.
SoT/2018:2

0071

Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Service- och tekniknämnden har upprättat internkontrollplan för år 2017.
Internkontrollen omfattar uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av
strategiska planer och program, uppföljning av handlingsplaner för målstyrning, ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning av revisionsrapporter och reglementen samt uppföljning av riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 augusti år 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnd besluta:
att godkänna uppföljning av Service- och tekniknämndens internkontrollplan för år 2017.
Underlag
1. Service- och tekniknämnds internkontrollplan för år 2017
2. Uppföljning av Service- och tekniknämnds internkontrollplan 2017

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Servicedeklaration för funktionshinderpolitiskt program
SoT/2017:2137

730

Service- och teknikförvaltningen beslutar
att Service- och tekniknämndens förslag på servicedeklarationer överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 6 februari 2017 § 12 beslutat att en gemensam servicedeklaration ska tas fram för det funktionshinderpolitiska programmet. Den gemensamma servicedeklarationen ska kommuniceras ut
till medborgarna. Servicedeklarationerna ska behandlas av rådet för
funktionshinderfrågor innan det kommuniceras ut till medborgarna.
En servicedeklaration förklarar vad medborgarna kan förvänta sig av
kommunens service och tjänster. Utgångspunkten i servicedeklarationen
är att kommunen arbetar fram garantier för sin verksamhet för att förtydliga för medborgarna vilka tjänster som kommunen erbjuder.
Nämnderna arbetar inom sina verksamheter fram de garantier som ska
sammanställas i kommunens gemensamma servicedeklaration.
Varje förvaltning ska utifrån den gemensamma beslutade servicedeklarationen arbeta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder.
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 förslag på servicedeklarationer överlämnas till kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Service- och tekniknämndens förslag på garantier till kommunens gemensamma servicedeklaration

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Verksamhetsuppföjning
SoT/2018:38

012

Service – och tekniknämnden beslutar
att ärendet ombyggnation/nybyggnation Ridhus, med ett flertal alternativ
med kostnadskalkyler och tidsplaner ska presenteras på Service- och
tekniknämndens sammanträde den 29 maj 2018.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsuppföljningen tas upp som en stående punkt vid varje sammanträde.
Vid dagens sammanträde informerar Peter Eriksson, avdelningschef teknikavdelningen, samt Jaana Moberg, fastighetssamordnare om:
Ridhuset
Kalkyler på olika alternativ för ombyggnation/nybyggnation presenteras.
Nämnden önskar att ärendet ombyggnation/nybyggnation Ridhus, med
ett flertal alternativ med kostnadskalkyler och tidsplaner presenteras på
Service- och tekniknämndens sammanträde den 29 maj 2018.
Områdesvisa satsningar
Björkmansheden har delats upp i tre etapper.
Etapp 2 är klar, där återstår besiktningsanmärkningar.
Etapp 1 och 3 skall pågå under sommaren 2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
SoT/2018:33

301

Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschefen och ledamöterna
ställer frågor.
Multiaktivitetshuset
Arbetsgrupp med representanter från SoT, BoUK samt näringslivsenheten
har bildats under ledning av kommunchefen. Arbetsgruppen arbetar med
att ta fram förslag på gemensam verksamhetsorganisation. TOP och Gällivare Kommuns fastighetsavdelning tar fram ett förslag på gränsdragning mellan fastighetsdrift och verksamhet. En arbetsgrupp där TOP och
Gällivare Kommun ingår, startar upp i februari för att arbeta med fastighetsdrift och teknisk miljö. Efter sommaren räknar man med att kunna
presentera ett förslag för service- och tekniknämnden.
Fråga uppstod om möjlighet att dra upp skidspår mellan Sandviken och
Kissansaari. Förvaltningschefen tar med sig frågan.

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Övertagande av infrastruktur Repisvaara Mitt
SoT/2018:66

213

Service- och tekniknämnden beslutar
att föreslå Gällivare kommunfullmäktige godkänna ett övertagande, ändrar detaljplanen och budgeterar för framtida drift,
att Service- och tekniknämnden övertar infrastrukturer under förutsättning
att Samfälligheten åtgärdar bristerna på infrastrukturen enlig kommunens krav samt
att samfälligheten upplösas och anläggningar samt mark för allmänna
ytor, gator och va- ledningar regleras till en egen fastighet som vid ett
kommunalt övertagande överlåt kostnadsfritt till kommunen.
Ärendebeskrivning
Repisvaara mitt är idag ett område där vatten- och avlopp (VA), vägar
väg-belysning sköt av det de boende genom en samfällighetsförening.
Från början var området främst avsett till fritidshusboende. Men med
samhällsutvecklingen och genom att LKAB byggt ut området för ersättningsbostäder från Malmberget har det blivit i huvudsak ett vanligt småhusområde.
Fastighetägarna har framförts de anser att området ska vara kommunalt
och ha kommunal standard som de övriga områdena i Repisvaara. De anser att de inte ska betala mer för att bo på Repisvaara än andra, då de
tvingade att flytta från Malmberget av LKAB, där de haft kommunal infrastruktur. Dessutom innebär icke kommunal standard för dem, att de inte
kan anslutas till gång- och cykelvägar från de andra områdena. Den enklare stadarden som området har med smalare vägar innebär säkerhetsrisker för barn när de ska vara ute eller ta sig till bussen.
Service- och teknikförvaltningen har utrett vad som behöver göras för att
få kommunal standard och överta området.
När det gäller kommunal standard är det vad vi kan bedöma tillfredställande på det övre området vilken LKAB byggt och bygger. Däremot
Utdragsbestyrkande
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har det befintliga samfälligheten från 1980-talet brister som inte motsvara kommunalt standar.
VA-ledningarna på ursprungliga samfalligheten är inte lagad på tjälfritt
djup och försedda med värmekabel som deformera dem. Många hus har
inte själfall till ledningen utan försedda med LTA (lågtrycksavlopp). Sådana LTA-anläggningar ingår normalt inte i kommunens åtagande att
sköta. Fastighetägare med sådana anläggningar skulle kunna med viss
rätt hävda att det inte har en normal anslutning och kräva lägre taxa.
Vägarna är på många ställen sönderkörda samt smala än normal kommunal standar, för nya vägar på 5,5 meter. Belysningsanläggningar har
brister.
När kommunen i vanliga fall exploaterar ett område sker tomtförsäljning
samt debitering av anslutningsavgifter VA, vilket till stora delar finansierar kostnaden för att anlägga till kommunal standard. Att ta över ett område som inte uppfyller kommunalt standar, skulle vara ofördelaktigt för
kommunen och kommunens va- kollektiv. Lämpligen bör infrastrukturen
åtgärdas, samfälligheten upplösas och mark för allmänna ytor, gator och
va- ledningar regleras till en egen fastighet som vid ett eventuellt kommunalt övertagande överlåt kostnadsfritt till kommunen.
Ekonomiska konsekvenser
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram en utredning om åtgärder
som behövs i Repisvaara mitt för att uppnå kommunal standard. Kostnaden för detta kalkyleras till 18,1miljoner kronor.
Om åtgärdena utförs av Samfällighetsförening tillsammans med LKAB får
kommunen en ny anläggning som bör vara relativt effektiv att sköta.
Kommunen framtida driftkostnader vid ett övertagande bedöms till cirka
600 tkr per år som budgeteras, vid ett övertagande.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Bättre gator och gc.-vägar ökar säkerheten för barn och ungdom.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service och tekniknämnden besluta
att Service- och tekniknämnden övertar infrastrukturer under förutsättning
att Samfälligheten åtgärdar bristerna på infrastrukturen enlig kommunens krav samt
att samfälligheten upplösas och anläggningar samt mark för allmänna
ytor, gator och va- ledningar regleras till en egen fastighet som vid ett
kommunalt övertagande överlåt kostnadsfritt till kommunen och
att Gällivare kommunfullmäktige godkänner ett övertagande, ändrar detaljplanen och budgetera för framtid drift.
Underlag
1. Skrivelse om Hemställan om ny detaljplan för Reepisvaara Mitt
2. Skrivelse från fastighetägarna Reepisvaara Mitt
2. Protokoll från Ks § 41 KS/2017:203 214
3. PM Repis Mitt infra investering samt bilagor 1, 2 och 3

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Kommunala råden informerar
SoT/2018:35

104

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Detta ärende tas upp som en stående punkt vid varje sammanträde
Vid dagens sammanträde finns ingen information att ge.

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Nya Gällivare/Samhällsomvandlingen
SoT/2018:34

100

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Detta tas upp som en stående punkt under sammanträdet.
Vid dagens sammanträde finns ingen information att ge.

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Riktlinjer/regler för uthyrning av idrottslokaler
SoT/2017:2078

292

Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har fått en förfrågan hur deras regler och riktlinjer
ser ut vid uthyrning av idrottslokaler.
Vid dagens sammanträde informerar enhetschef Roger Hamstig om planer för hur service- och tekniknämnden ska skapa förhållningssätt mellan
olika parter i frågan.
Service- och teknikförvaltningen håller på se över vad som ska ingå i avtalen för uthyrning av idrottslokaler.
Underlag
1. Bifogade regler för uthyrning

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Ritsem camping arrende
SoT/2018:57

845

Service- och tekniknämnden beslutar
Att tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar avdelningschef Peter Eriksson, samt
fastighetssamordnare Jaana Moberg, om förlängning av arrendeavtalet
för Ritsems fjällanläggning.

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Taxa för avloppsreningsverk, utanför kommunens huvudmannaskap
SoT/2018:72

356

Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att taxan för tömning av avloppsslam för avloppsreningsverk utanför
kommunens huvudmannaskap fastställs.
Ärendebeskrivning
Med hushållsavfall avses avloppsslam som kommer från hushåll eller
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Kommunen och dess
entreprenör har skyldighet att se till att insamling av avloppsslam sker
och detta hanteras enligt gällande regelverk.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är att kostnaden för insamling och hanteringen minskar när fler delar på det kollektiva ansvaret under kontrollerade förhållanden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenserna är att riskerna för hälsa och miljö minskar och att barn
och ungdomar då hanteringen sker enligt gällande regler.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att taxan för tömning av avloppsslam för avloppsreningsverk utanför
kommunens huvudmannaskap fastställs.
Beslutsunderlag
Bilaga, taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunens huvudmannaskap.

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Flygbränsle Gällivare Flygplats för Flygklubben Nordvingen.
SoT/2018:46

809

Service- och tekniknämnden beslutar
att återremittera ärendet för komplettering av uppgifter, samt
att ärendet återupptas vid Service- och tekniknämndens sammanträde
den 20 mars 2018.
Ärendebeskrivning
Flygklubben Nordvingens har fått kännedom att nuvarande leverantör av
flygbränsle Air BP upphör med leveranser till Gällivare flygplats. Flygklubben har också fått information att Gällivare flygplats avser ta över
försäljningen av flygfotogen men däremot inte av flygbensin. De menar
att om tillgången till flygbensin upphör, så kommer Flygklubben Nordvingens att tvingas till avveckling.
På Gällivare flygplats bedriver Air BP försäljning av flygbränsle från egen
bränslestation, i två olika fraktioner. Dels flygfotogen benämnd JET-A1
samt flygbensin som kallas Avgas 100LL. Flygfotogen har en årlig försäljning på 1,8 miljoner liter medan flygbensinen 4500 liter. Air BP har ett
gällande distributionsavtal med flygplatsen att de garanterar leverans och
tillgång för den trafik som använder flygplatsen. Detta avtal har sagts
upp av Air BP att upphöra 2019-04-08.
Med anledning att avtalet avser Service och teknikförvaltningen startat
en projektering av en ny kommunal bränslestation som skall klara nuvarande och framtida behov och miljökrav. Inför denna projektering har
även diskussioner fört vilka fraktioner som skall kunna tillhandahållas av
flygplatsen i en framtid. Bedömningen som är gjord är att fokus skall
ligga på flygfotogen och eventuellt kompletteras med en flygfotogen med
biobränsleinblandning, om detta blir ett krav i framtiden från flygoperatörer och lagstiftare. Detta då hanteringen av små mänger blir kostsam ur
ett flygsäkerhetsperspektiv. FK Nordvingen har blivit informerad om planerna för att kunna förbereda en egen distribution.
Ekonomiska konsekvenser
Hanteringen av flygbensin blir kostsam om den ska bedrivas i kommunal
regi. Flygklubben har som vi bedömer det bättre förutsättningar att planera hantering och inköp på ett effektivt sätt.
Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service och tekniknämnden besluta
att planeringen för framtida bränslestation utgår från att fraktioner som
skall kunna tillhandahållas av flygplatsen i en framtid är flygfotogen och
eventuellt kompletteras med en flygfotogen med biobränsleinblandning,
Underlag
1. Skrivelse från flygklubben Nordvingen
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Mattias Liinanki (Mp)
att återremittera ärendet för komplettering av uppgifter, samt
att ärendet återupptas vid Service- och tekniknämndens sammanträde
den 20 mars 2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Agda Rössel parken
SoT/2018:74

866

Service och tekniknämnden beslutar
att ärendet återremitteras, för komplettering med vidare diskussioner om
placeringen,
att SoT presidium kallar till möte med KSsu presidium för vidare diskussioner om placeringen, samt att
ärendet återupptas på Service- och tekniknämndens sammanträde den
20 mars 2018.
Ärendebeskrivning
Idag finns det inga statyer eller minnesmärke av kvinnor i Gällivare. Att
synliggöra framgångsrika kvinnor som har haft betydelse i historieböckerna är av stor viktigt. Mångfald och jämnställdhet ska synas även i Gällivares offentliga rum, så som i parker och efter stråk.
Skapa ett minnesmärke av Agda Rössel i form av en staty i brons, placera minnesmärket i en parkmiljö som många vistas i och benämner.
Genom informationsskyltar och digital information, via QR-kod eller annan teknik, synliggöra och informera om Agda Rössels liv och framgång.
Tillgänggöra/befolka en befintlig grönyta i centrala Gällivare. Objekt som
kommer att finnas i parken är bland annat paviljong, staty, gångstråk,
sittmöjligheter, belysning och boulebana. Agda Rösselparken ska vara
hållbar och projekterad för enkelt underhåll.
Ekonomiska konsekvenser
Agda Rössel 825 000 kr
Försköning av Tätort 535 000 kr
Medel tas från Gestaltning, Försköning av Tätort.
Det tillkommer drift och skötsel av parkområdet i framtiden, men eftersom parkområden i centrum försvinner kommer budgeten vara densamma som tidigare.

Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Att bevara och befolka delar som har ett högt kulturvärde har stor påverkan på folkhälsan och signifikant betydelse för Gällivare och dess innevånare.
Barn och ungdomar som vistas i miljöer med högt kulturvärde och grönområden berikar deras vardag. Att grönområden har positiva effekter
både på unga och gamla finns det mycket forskning på.
Området kommer även ha inslag av lekskulptur.
Det är även positivt för barn och unga att Gällivare synliggöra en kvinna
som har haft stor framgång. Att visa att Gällivare strävar efter jämnställdhet även inom den offentliga utsmyckningen påverkar barn och
ungdomar positivt.
Förslag till beslut
Styrgruppen för Agda Rössel föreslår Service- och Tekniknämnden besluta
att minnesmärket för Agda Rössel placeras i grönområdet i hörnet av Lasarettsgatan och Östra Kyrkoallén. I samband med placeringen av minnesmärket tillgängliggöra grönytan och gestalta området med bland annat belysning, gångstråk, sittplatser och lekskulptur.
att en Agda Rösselpark skapas och invigs, maj/juni 2019.
Underlag
1. Underlag Agda Rösselpark
Yrkande
Mattias Liinanki (Mp) yrkar
att ärendet återremitteras, för komplettering med vidare diskussioner om
placeringen,
att SoT presidium kallar till möte med KSsu presidium för vidare diskussioner om placeringen, samt att
ärendet återupptas på Service- och tekniknämndens sammanträde den
20 mars 2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Ärendeuppföljningslista
SoT/2018:36

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljningslistan tas upp som en stående punkt vid varje nämndsammanträde.
Vid dagens sammanträde fanns inga synpunkter på ärendeuppföljningslistan.

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Kurser/konferenser/återkoppling
SoT/2018:37

027

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Aktuella kurser presenteras enligt följande lista
-Kom igång med tillsynen Tillsyn enligt PBL, MB
Piku KOMMUN
6/4-2018 Umeå Folkets Hus
Anmälan senast 18-03-16
-Konsumentdagarna 2018
23-25/5-2018 Linköping konsert & kongress
Anmälan senast 18-03-21
-Är din organisation redo för en robot?
PWC
Våren 2018 olika orter (kursen ges i Luleå 18/8-2018)
PWC
-Kulturkonferens 2018-Kulturen och samhällsbygget
Norrbottens Kommuner/Region Norrbotten
16/3-2018 Havremagasinet, Boden
Anmälan senast 18-03-01
-Aktuell avfallspolitik
Region Västerbotten/Norrbottens Kommuner
21/3-2018 Scandic Hotell, Skellefteå
Anmälan senast 18-02-26 obs framflyttat
-Länsträff avfallsfrågor (berör främst tjänstemän)
Region Västerbotten/Norrbottens Kommuner
22/3-2018 Scandic Hotell, Skellefteå
Anmälan senast 18-02-19

Utdragsbestyrkande
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-Ridanläggningar 2018 Ny och ombyggnation
ProEducation Sweden
24-25/4 2018 Stockholm
Årsmöte Avfall Sverige
29-30/5 Folkparken (lokal Kronan), Skellefteå
Anmälan senast 18-04-27

Utdragsbestyrkande
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